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الوثيقة بعممية التنمية  اجنبي المباشر بأىمية كبيرة نظرا لعالقتيتحظى عممية االستثمار األ

يدىا العالم ورة المعمومات واالتصاالت التي شاالقتصادية واالجتماعية، خاصة في ظل ظروف ث
فإن  مظيرا من مظاىر العصر الحديث، ومن خالليا أصبح العالم وكأنو قرية صغيرة، لذا وأصبحت
بل  -كما كان معروًفا–مدى وفرة أو ندرة الموارد االقتصادية في ساسي لمتنمية ال يتمثل المحدد األ

أصبح المحدد االساسي لمتنمية يتمثل بمدى القدرة عمى تحقيق االستخدام والتوزيع االمثل لمموارد 
 اءات االستثمارية سو ار والذي يمكن تحقيقو من خالل ترشيد القر  ،مات البديمةاالمتاحة بين االستخد

 . وطنيعات أو عمى مستوى االقتصاد الكان ذلك عمى مستوى المشرو 
دول النامية يولون أىمية بالغة لالستثمارات الصانعي السياسات االقتصادية في  أنلذا نجد 

ا بعد أن أدت ىذه ذتنمية االقتصادية ليذه الدول، وىخطط الاالجنبية المباشرة عند صياغتيم ل
في تطوير  اءثمارات دورا متميزا في كل من الدول المتقدمة وحديثة التصنيع عمى حٍد سو االست

 .االتصاالت و تكنولوجيا المعمومات
ويعتبر االستثمار األجنبي المباشر أحد صور االنفتاح االقتصادي لمكثير من دول العالم 

التنمية االقتصادية، ومن تم الذي يسمح بتحريك اقتصادياتيا، باعتباره وسيمة ميمة في دفع عجمة 
يصبح االتجاه الغالب محميا ىو السعي الدائم إلى تحرير إقتصاد الدولة وفق آليات عديدة ومتنوعة 

 لعل االستثمارات االجنبية المباشرة تمثل منيا أبرز السبل لتحصيل أىداف التنمية الشاممة.
تطبيق سياسة االنفتاح  إلى ىتسع إن الجزائر من بين الدول النامية التي سعت وال زالت 

التي باشرتيا الدولة وفق برامج متنوعة ، حيث تبرز في ىذا الصدد  تمك االصالحات االقتصادي
ىدفت من خالليا إلى بناء اقتصاد متكامل، اعتمدت في مقدمتو مثميا في ذلك مثل باقي الدول 

أداء االستثمارات األجنبية جعميا النامية عمى تشجيع االستثمارات األجنبية عمى غرار تطوير مستوى 
الذي نال  تمواكبة لالتجاىات الحديثة في مختمف المجاالت الحيوية، وىنا برز قطاع االتصاال

حصة كبيرة من اىتمام الدولة في العشرية األخيرة، ضمن البرامج الضخمة التي خصصت ليا 
العصر الحديث أصبحت تمثل  غالفات مالية ضخمة، عمى اعتبار أن االتصاالت والمعموماتية  في

إحدى المحركات الرئيسية لمنمو االقتصادي العالمي، خصوصا مع بداية األلفية الثالثة، ومما ال شك 
فيو أن التغير السريع والمتالحق في عالم االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات الذي فرض مفاىيم وقيم 

ت وأساليب تقديميا، قد فرض ويفرض عمى نب التنوع الكبير في التقنيات  والخدمااجديدة إلى ج
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الدول إعادة رسم السياسات والتشريعات بما يواكب كل تمك التغيرات ويتالئم معيا، ولعل قطاع 
عن كل تمك التغيرات، حينما وجدت الدولة نفسيا مضطرة االتصاالت في الجزائر لم يكن أبدا بمنأى 

طاع يأتي في المرتبة الثانية من حيث استقطاب إلى تبني الكثير من االصالحات، بما جعل ىذا الق
 االستثمارات األجنبية بعد قطاع المحروقات.

 
 إشكالية الدراسة: .1
انطالًقا من تزايد االىتمام نحو ظاىرة االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر، وازدياد حدة       

دفقات ل جمب المزيد من ت، من أجاءسو المنافسة بين الدول النامية والدول المتقدمة عمى حد 
، يتبادر إلينا أن ىذا االخير يجمب معو مزايا إلى الدولة المضيفة من االستثمار االجنبي المباشر

تكنولوجيا االعالم واالتصال في الجزائر، وفي اطار ىذا السياق تتمحور  ترقية شأنيا دفع عجمة
 اشكالية دراستنا، والتي تتمثل في:

نيا االعالم لاالثصا  ي  سثممارا  االنبيية المياشر  ي  ثعيي  ثكبللل مدى مساهمة اال ما      
 ؟النزائر

 وعمى ضوء التساؤل الجوىري يمكن طرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ما المقصود باالستثمارات االجنبية المباشرة ؟ وماىي محدداتيا ؟ -1
 ميا ؟وجيا االعالم واالتصال وكيفية نقما المقصود بتكنول -2
ستثمارات االجنبية المباشرة في تحسين وضع تكنولوجيا االعالم واالتصال في الا أثيرما ت -3

 الجزائر؟
ا االعالم في تحسين وضع تكنولوجي "نجمة"وما مدى تأثير استثمارات شركة "جيزي"  -4

 واالتصال في الجزائر ؟
 

 يرضيا  الدراسة: .2
 عمى ضوء ما تطرقنا إليو سابقا يمكن طرح

 التالية: اتالفرضي 
حيوًيا في التنمية االقتصادية، ويعتبر مصدًرا  اميم اعنصر  ستثمار االجنبي المباشريمثل اال  -1

 ؛لمتدفقات المالية الدولية
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 ؛في الجزائر يعتبر االستثمار االجنبي االداة الوحيدة لجمب تكنولوجيا االعالم واالتصال  -2
 المعمومات واالتصال لحد ما؛لم تساىم االستثمارات االجنبية المباشرة في تطوير تكنولوجيا  -3
 تقديم أىم خدماتفي و  ،نمو سوق الياتف النقال في مةجنتي جيزي و ساىمت مؤسس  -4

 تكنولوجيات المعمومات واالتصاالت.
 

 ملضلع الدراسة: اخثيارميررا   .3
إن األسباب والدواعي الكامنة وراء اختيارنا لموضوع "مساىمة االستثمارات األجنبية المباشرة  
عديدة ومتنوعة تندرج بين تمك الدواعي العممية  ا االعالم واالتصال في الجزائر"،ر تكنولوجيفي تطوي

 واألخرى العممية والتي سنحاول إجماليا في النقاط الرئيسية التالية:
االىمية البالغة التي أصبح يحتميا االستثمار األجنبي المباشر في اقتصاديات الكثير من  -1

تقدمة عمى حد سواء، جعل منو موضوع الساعة في دراسة القضايا دول العالم النامية والم
 االقتصادية.

االتجاه العالمي المتصاعد نحو اقتصاد المعرفة الذي يعتمد في غالبية جوانبو عمى تكنولوجيا  -2
المعمومات واالتصال، جعل ىذه األخيرة ضرورة قصوى في تطوير أداء المؤسسات  

 .االقتصادية عمى اختالف اختصاصيا
االختالف األكاديمي بين مختمف الدراسات المختصة التي أجريت عمى ىذا الموضوع بيدف  -3

استقصاء مدى مساىمتو في دفع التنمية االقتصادية، دعم رغبتنا العممية في محاولة التحقق 
 من صحة األحكام البحثية السابقة.

، وبما يسمح عممي فيوالميل إلى التخصص في ىذا المجال الذي يفتح أفاقا واسعة لمبحث ال -4
 لنا من إثراء الدراسات المتخصصة.

 
 أهمية الدراسة: .4

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من أىمية المتغيرات التي يتطرق إلييا الموضوع، إذ يعمل       
 االستثمار االجنبي المباشر في تحقيق التنمية االقتصادية من خالل نقمو لتكنولوجيا المعمومات

كما يعالج القضايا الرئيسية التي تتعمق بالقدرة التنافسية والسياسات الكفيمة بالتعامل  ،واالتصال
معيا، في ظل عالم يتسم بعدم االستقرار، ومن ثم فإن موضوع الدراسة يفتح فرصا كثيرة أمام 
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 الدولة المضيفة لتحسين آدائيا، وفي الوقت نفسو يبرز تحديات كبيرة البد من مواجيتيا والتعامل
 .وفق مناىج مدروسة معيا

 
 الدراسة: أهداف .5

 تنطوي ىذه الدراسة عمى الكثير من األىداف التي نسعى إلى بموغيا من خالل عممية البحث
وذلك بالنظر إلى عناصر األىمية الكامنة فييا والسابقة الذكر أعاله، وبالنظر أيضا إلى عوامل 

ول من خالل النقاط اآلتية عمى الذكر أن نممس أخرى سيتسع مثن الرسالة لمتفصيل فييا، لكننا سنحا
   أىم األىداف المرتبطة مباشرة بموضوع الدراسة:

ثراء اإلطار النظري لموضوعات االستثمارات األجنبية المباشرة، والتعرف عمى أىم  -1 توضيح وا 
 التكنولوجيات الحديثة في مجال المعموماتية واالتصاالت.

الستثمارات االجنبية المباشرة في ترقية وتطوير وسائل ا راز الدور الذي تؤديوبإمحاولة  -2
 االعالم واالتصال.

اكتشاف حقيقة وواقع قطاع االعالم واالتصال في الجزائر، في سبيل استقراء الدور الذي  -3
 لعبتو االستثمارات االجنبية المباشرة في النيوض بيذا القطاع.

 
 :االطار الملضلع  لالبطاق الزمب  لمدراسة: .6

تغيرين، االستثمار العالقة تعتمد باألساس عمى محاولة تحديد طبيعة العالقة بين م إن ىذه
متغير األجنبي المباشر من جية وتطوير تكنولوجيا االعالم واالتصال في الجية المقابمة، األول ك

 . مستقل والثاني كمتغير تابع 
واتجاىيا بين متغيري والختبار صحة الفرضيات المصاغة أعاله، والستكشاف طبيعة العالقة 

الدراسة، حاولنا أن نركز من خالل العرض خاصة في الجانب المتعمق باستقصاء تأثير الغاستثمار 
األجنبي المباشر عمى تطوير قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في الجزائر عمى الفترة الممتدة 

 .2010إلى سنة  2002من سنة 
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 :سايقةالدراسا  ال .7
تسويقية فقط، مب الدراسات السابقة بالرغم من قمتيا تناولت ىذا الموضوع من الناحية الإن أغ     

واالتصال عمى اداء المؤسسة ككل، وفيما بينما عالجت الدراسات االخرى أثر تكنولوجيا المعمومات 
 :ذات العالقة المباشرة بموضوع البحث الدراسات يمي عرض ألىم تمك

، االثصاال  ي  النزائر عمى االسثممار األنبي  المياشرابعثاح قطاع صغور مسعود،   -1
جامعة الجزائر، كمية العموم  -حالة مؤسسة اوراسكوم اتصاالت الجزائر -رسالة ماجيستير

 .2002االقتصادية وعموم التسيير، 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة دور االصالحات القانونية في فتح قطاع االتصاالت عمى االستثمار 

 بي االجن
دراسة سلق خدمة اثصاال  الهاثف البقا  ي  النزائر خال  العثر   تاوتي عبد العميم، -2

، مذكرة ماجيستير،جامعة ورقمة، كمية الحقوق والعموم االقتصادية،قسم (2222-2225)
 .2002العموم االقتصادية، 

ك باستعمال ىدفت الدراسة الى التعريف بخصائص سوق إتصاالت الياتف النقال في الجزائر، وذل
 .التحميل والمعالجة االحصائيةأدوات 

 وكانت النتيجة األساسية ىي تطور سوق الياتف القال وتقاسمو بين المتعاممين الثالث في الجزائر. 
 

 الدراسة: مبهج .8
ضوع تقتضي أن تتبع الدراسة المنيج الوصفي التحميمي فيكون وصفيا تحميميا إن طبيعة المو  

ية المتعمقة باالستثمار االجنبي ، والمفاىيم المتعمقة بتكنولوجيا المعمومات لتوضيح المفاىيم النظر 
واالتصال، ولكي ال تبق البيانات واألرقام صماء تعتمد الدراسة عمى التحميل إلستخالص المعاني 

 الكامنة فييا، وبالطبع فإن البيانات الكمية واالحصاءات تفرض عمينا استخدام ىذا المنيج التحميمي.
قد تم االعتماد عمى مختمف أنواع المراجع خاصة التقارير المتخصصة والبيانات وذلك و  

 بالرجوع إلى مواقع انترنت خاصة بيا. 
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 محثليا  الدراسة: .9
 تحقيقا لميدف الذي من أجمو أعد البحث، قسم إلى ثالث فصول:

لنا في المبحث األول يتضمن اإلطار النظري لالستثمار األجنبي المباشر حيث تناو  العص  األل :
ماىية االستثمار األجنبي المباشر أما في المبحث الثاني تناولنا أشكال االستثمار األجنبي المباشر 
والدوافع الكامنة وراءه ثم تطرقنا إلى محددات اإلستثمار االجنبي المباشر وآثاره عمى إقتصاديات 

 الول المضيفة في مبحث ثالث.
ىذا الفصل واالتصال ونقل تكنولوجيا، وقد قسم  المعموماتا فيو تكنولوجيا : فتناولنالعص  الماب أما 

، حيث تكممنا في المبحث األول عمى ماىية التكنولوجيا والمعمومات إلى ثالث مباحثبدوره 
ثم تطرقنا في  واالتصاالت، أما في المبحث الثاني لجأنا إلى  مفيوم تكنولوجا المعمومات واالتصال

 .التطور التاريخي لمتكنولوجيا الحديثة لالعالم واالتصال ونقل التكنولوجياإلى المبحث الثالث 
أثر االستثمار األجنبي المباشر في تفعيل واألخير، خصص لدراسة  العص  المالثأما 

حيث يتناول  ، وقد تم تقسيمو إلى ثالث مباحث،تكنولوجيا االعالم واالتصال في الجزائر
واقع تكنولوجيا ، ويعرض المبحث الثاني المباشر في الجزائر ار األجنبيواقع االستثمالمبحث األول 

، أما المبحث الثالث واألخير تناولنا فيو عمى مساىمة مؤسستي نجمة االعالم واالتصال في الجزائر
 وجيزي في تفعيل تكنولوجيا االعالم واالتصال في الجزائر.

 
 صيليا  الدراسة: .01

واجيت الدراسة في تشعب الموضوع وحداثتو، باإلضافة إلى أىم الصعوبات التي تتمثل  
 من أجل مساعدة الباحثين والتي من ابرزىا:المسؤولين  انتباهعراقيل عديدة، نوردىا قصد لفت 

 انعدام المراجع المتخصصة في الموضوع محل الدراسة. -
 النقص الكبير في المعمومات التي ليا عالقة بالموضوع . -
 إختالف مصادرىا.تضارب اإلحصائيات ب -

                                   
 ا    ما  ا      الم ا     ل ة ل  م ة     ل   ا ا      ا  �ا     ال  ا                            ال ال ال �   

  

 



 

 

 

 

 

 الفصل األول:
االطار النظري لالستثمار األجنبي  

 المباشر
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 :تمييد
 

جنبي المباشر من أبرز مصادر التمويل الخارجية التي تساىم في التنمية يعد االستثمار األ  
تقنية االقتصادية لمعديد من دول العالم، نظرا لممزايا العديدة الناجمة عنو مثل:  توفير رؤوس األموال وال

وما ينشأ عن ذلك من إمكانية دخوليا إلى اإلدارية ورفع كفاءة المنتجات المحمية، العالية والخبرة الفنية، و 
 االسواق العالمية بمنافسة عالية.

لذلك اتجيت معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية الى فتح أبوابيا أمام االستثمار األجنبي  
المباشر بإزالة جميع القيود المفروضة عميو، خاصة بعد تراجع القروض المقدمة إلييا عمى أثر تصاعد 

لمديونية الخارجية، لتشيد بذلك الساحة العالمية صراعا وتنافسا لجذب ىذه االستثمارات خاصة بعد أزمة ا
توجو الدول تحو اقتصاديات السوق الحرة والتي تعتمد عمى جذب االستثمار الخاص كأحد اآلليات 

 األساسية لتحقيق اإلصالح والنمو االقتصادي.

لتعريف باالطار النظري لالستثمارات األجنبية ييدف ىذا الفصل الى اوفي ضوء ما سبق    
المباشرة وذلك من خالل إلقاء الضوء عمى مفيومو وصوره المختمفة، وأىميتو ومحدداتو وأثاره االقتصادية 

 عمى الدول المضيفة وذلك من خالل المباحث التالية: 
 .و المبحث االول: االستثمار االجنبي المباشر وأنواعو مفاىيمالمبحث االول: 
 . الكامنة وراءه ع: أشكال االستثمار األجنبي المباشر، والدوافالمبحث الثاني

 .المبحث الثالث: محددات االستثمار األجنبي المباشر وآثاره عمى اقتصاديات الدول المضيفة       
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المباشر   اإلطار النظري لالستثمار األجنبي                                                                   األول  الفصل  

- 3 - 

 

 

 المبحث األول
 االستثمار األجنبي المباشر مفاىيمو وأنواعو

 
حكومات البمدان النامية ترحب كثيرا خالل عقد السبعينيات باالستثمار االجنبي من  لم تكن العديد 

 اقتصادياتبتحسين الشركات متعددة الجنسية الى تحقيق أرباح ريعية دون االىتمام  اتجاهالمباشر بسبب 
الحكومات تتنافس مع بعضيا البعض  وأصبحتومع عقد الثمانينيات اختمفت ىذه النظرة  الدول، تمك 

وأولى عديد من متخذي القرار في الدول النامية  ،جذب المزيد من تدفقات االستثمار االجنبي المباشرل
اىتماما بالغا لتفيم ودراسة العوامل والمحددات التي تجعل بالدىم أسواقا جاذبة لتدفقات االستثمارات 

 العالمية المباشرة.
 سوف نتطرق في ىذا المبحث الى المطالب التالية:     

 .واىم النظريات المفسرة لوالمطمب األول: مفاىيم االستثمار األجنبي المباشر 
ر بشكل عام, فيو محور يمثل االستثمار األجنبي المباشر شكل من األشكال األساسية لالستثما

وعميو  االقتصاديالدول باختالفيا السياسي و مال و رجال األعالكثير من الكتّاب االقتصاديين و لفت انتباه 
 :ناول في ىذا السياقنت

  .الفرع األول: مفاىيم االستثمار األجنبي المباشر
ىناك صعوبات واجيت المفكرين االقتصاديين عند محاولتيم إيجاد تعريف محدد لالستثمار 

 :منيا فيما يمي ضاألجنبي المباشر.ونبرز بع
تحقيق عيا وراء نو بحثا عن دولة مضيفة سيرى  فريد النجار: أنو كل استثمار يتم خارج موط

ألجيال طويمة سواء ليدف مؤقت أو ألجل محّدد أو حزمة من األىداف االقتصادية و المالية و السياسية 
  .1األجل

االستثمـار عبارة عن "كل استخدام يجري في الخارج لموارد مالية يممكيا فإن  ،عمى خالف ذلكو 
  .2بمد ما من البمدان"

بسبب ممكيتيم الكاممة ليا  مك االستثمارات التي يديرىا األجانبتتمثل االستثمارات المباشرة في ت
تممكيم لنصيب منيا يبرز ليم حق اإلدارة ، ومما ال شك فيو أن االستثمارات المباشرة ىي الوسيمة  أو

                                                 
  . 23ص ،2222 ،مصر ،مؤسسة شباب الجامعة ،"ثمار الدولي والتنسيق الضريبياالست، "فريد النجار -1
 .7ص ، 1999 ،لبنان ،منشورات عويدات ،مكتبة الفكر الجامعي ،ترجمة عمى مقمد، عمي زيعور، "جيل برتان "االستثمـار الدولي - 2
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التمويمية التي تسعى الدول النامية الجتذابيا ،ويكفي التدليل عمى ذلك ما تقوم بو ىذه الدول من إصدار 
المناخ المالئم زمة لتشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة ، كما تعمل ىذه الدول عمى تييئة الين الالقوان

ضريبية وجمركية ليذه ، باإلضافة إلى ذلك ما تقوم بو الدول النامية من منح إعفاءات ليذه االستثمارات
  االستثمارات.

 د أخرى غير البمد مصدر رأس المال،ويعني االستثمار األجنبي المباشر وحدات اقتصادية في بال
ويتميز ذلك النوع من االستثمار عن غيره من التدفقات المالية بأنو يتضمن لمتكنولوجيا متمثمة في 

والتسويقية في خدمة متكاممة مع  ،والفنية ،عالمات التجارية والميارات االداريةاستغالل براءات االختراع وال
األدب االقتصادي عن أسباب ودوافع قيام ذلك االستثمار، إال إنيا تدور النظريات في  وتتعدد رأس المال،

  .1حول التمتع بميزة تنافسية في البمد المضيف تؤدي إلى زيادة الربحية

ويمكن تعريف االستثمارات األجنبية المباشرة بأنو عبارة عن تحويالت مالية ترد من الخارج في  
ىما بيدف إقامة مشروع إنتاجي ،تسويقي ،إداري في األجل صورة طبيعية أو في صورة نقدية أو كال

الطويل ،وبيدف التأثير بصفة مستمرة في اتخاذ القرار االستثماري لتحقيق أقصى ما يمكن من اإلرباح 
 .    2عن طريق الرقابة عند إنتاج الوحدات وتسويقيا

 Multinatiالجنسيات وتتم معظم االستثمارات األجنبية المباشرة بواسطة الشركات متعددة  

Entreprise   ةأو الشركات عبر الوطني Transnational Corporations  كما تطمق عمييا األمم المتحدة ،
نما ىي شركات ليا فروع في العديد من الدول    انيا ليست شركات يمتمك رؤوس أمواليا أكثر من دولة ،وا 

ن االستثمار المباشر األجنبي ىو الذي:" ينطوي من بين االقتصاديين العرب.عبد السالم أبو قحف يرى أ
عمى تممك المستثمر األجنبي لجزء من أو كل االستثمارات في المشروع المعين ىذا باإلضافة إلى قيامو 

أو  joint -ventureبالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة االستثمار المشترك 
لتنظيم في حالة ممكيتو المطمقة لمشروع االستثمار، فضال عن قيام سيطرتو الكاممة عمى اإلدارة وا

المستثمر األجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة التقنية في جميع المجاالت إلى 
 الدول المضيفة ".

 من خالل ىذا التعريف، يتجّمى االستثمار المباشر األجنبي عمى أنو عبارة عن: 

                                                 
1  -  Rachel medcullouch , foreign direct investment  in the united states , finance and development , march 1993 

,p14  
نفتاح ، دور السياسات االقتصادية تجاه االستثمارات االجنبية المباشرة مع دراسة عمى قطاع الصناعة في مصر قي ضوء االمحمد نظير بسيوني -2

 .11ص ،1981جامعة عين شمس،  ،لتجارة، كمية اغير منشورة اهاالقتصادي، رسالة دكتور 
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 رعية لجزء من رأسمال المستثمر أو كمو.ممكية ش 

   122يّتخذ ىذا الرأسمال المستثمر أشكاال معينة: استثمار مشترك، استثمار ممموك %. 

   تعاقد بين طرفين, األول يمثل المستثمر الذي يعتبر وفق قوانين الجنسية إّما غير مقيم أو أجنبي بحكم
يبنى  يف الذي يتدفق نحوه االستثمار، و ثاني ىو البمد المضال، و أنو ال يتمتع بجنسية البمد الذي يقيم فيو

مف الميادين ليذا المعارف في مختمر بنقل رؤوس أموال أو الخبرات و التعاقد عمى أساس أن يقوم المستث
ذلك في حال تمّمك المستثمر األجنبي بالكامل لالستثمار، أّما في حال االستثمار البمد المضيف و 

المستثمر المحّمي ىذا األخير الذي ن طرفين وىما المستثمر األجنبي و د يكون بيالمشترك فإّن التعاق
 يحتمل انتمائو لمقطاع العام أو القطاع الخاص.

 خر ىو: "مجموعة الموارد النقدية أو العينية )تكون خاضعة لمتقويم ( التي تأتي آفي تعريف و 

 اط ىذه المؤسسة و يكون اليدف منبيا مؤسسة عن طريق مدّخر خاص أجنبي، يشارك مباشرة في نش

 .1"ذلك تحقيق أرباح مستقرة  

يتبين من خالل ىذا التعريف إذن، أن االستثمار المباشر األجنبي يتجّسد ميدانيا عند قيام مؤسسة 
محمية في دولة مضيفة باجتذاب المستثمر األجنبي ميما كانت صفتو ـ طبيعية أو معنوية، تابع لمقطاع 

، من خالل استثمار يتّخذ إما الشكل النقدي أو الشكل العيني مع أن ىذا األخير ..الخص أو العام.الخا
 يسمح لو بإدارة ىذا االستثمار.

يقصد باالستثمار الوافد المباشر السماح صرف تعريفو حسب فريد النجار: و تأكيدا لذلك، ينو 
ف االقتصادي في المشروعات لممستثمرين من خارج الدولة لتمّمك أصول ثابتة و متغيرة بغرض التوظي

المختمفة، أي بمعنى آخر تأسيس شركات أو الدخول شركاء في شركات لتحقيق عددا من األىداف 
 . االقتصادية المختمفة

 .الفرع الثاني: أىم النظريات المفسرة لحركة االستثمار األجنبي المباشر
ين...الخ في تحديد تسمية موحدة دياالقتصالمفكرين و لقد ذكرنا سالفا أّن ىناك اختالف بارز بين ا

بل امتّد لم يكن ليتوقف ىذا االختالف عند ىذا الحّد رة االستثمار المباشر األجنبي، و مفيوم موحد لظاىو 
محّدداتو، إذ من خالل القراءة المسحية لمختمف الدراسات في ىذا الشأن تبّين تعّدد إلى حدود كيفية قيامو و 

                                                 
  .13ص ،1989،مصر ،مؤسسة شباب الجامعة ،نظريات التدويل وجدوى االستثمارات األجنبية"، "عبد السالم أبوقحف - 1
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جسيده من طرف المستثمر محّدداتو و العوامل المختمفة التي تتحكم في تات حول دوافع قيامو و التفسير 
 خاصة الشركات متعددة الجنسيات. األجنبي و 

لمباشرة ومن ىذه االستثمارات األجنبية ا ةن ىناك عدة نظريات والتي تقوم بتفسير حركأإذ 
 :النظريات ما يمي

 .1نظرية التحركات الدولية لرأس المال :أوال
، ىو عبارة عن تحركات في رأس المالالنظرية عمى اعتبار أن االستثمار األجنبي المباشر تقوم ىذه 

فالدول النامية التي تعاني من  ،فات في أسعار الفائدة بين الدولحيث ترجع ىذه التحركات إلى االختال
 رة من رأس المال الدول ذات الوف ندرة في رأس المال ترتفع فييا أسعار الفائدة وتجتذب رؤوس األموال  من

 :نظرية ومن ىذه االنتقادات ما يميولقد وجيت بعض االنتقادات ليذه ال   
  .افتراض المنافسة الكاممة ىو افتراض غير واقعي .1

حيث إن الدول الغنية  ،اشرة في العالم عما جاء بالنظريةيختمف توزيع االستثمارات األجنبية المب .2
 ات المباشرة عمى عكس مما جاء بالنظرية .تحوز عمى النصيب األكبر من االستثمار 

ىناك العديد من العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار االستثماري منيا معدل النمو االقتصادي  .3
وحجم السوق والظروف االقتصادية والسياسية والمناخ االقتصادي وىي عوامل البد من أخذىا في 

مى عامل الربحية فقط ىو العامل ىو االعتبار، عمى عكس ما تقدم في النظرية حيث نصت ع
 العامل المؤثر في اتخاذ القرار االستثماري .

 .2نظرية المنشاة الصناعيةثانيا: 
 ،افتراضيا لفرض المنافسة الكاممة تختمف ىذه النظرية عن نظرية التحركات الدولية لرأس المال في عدم

   .ويبنى تحميميا عمى افتراض عدم كمال السوق
ىذه النظرية كال من ىايمر وكند لبرجر والمذان ينصان عمى انتقال رأس المال من دولة إلى  ومن رواد   

 أخرى يمزمو شرطين لكي يتحقق ىما:
 .أن تفوق اإلرباح المحققة في الخارج ما يمكن تحقيقو من أرباح في الداخل .1

 فسة المشروعات.منا تمكنو من ،زايا احتكاريةأن يتمتع المشروع األجنبي في الدول المضيفة بم .2

                                                 
اقتصاديات ، المؤتمر الدولي حول ي العالمة والتنمية االقتصادية ف، ايياب عز الدين نديم ،االستثمارات االجنبية المباشر فرج عبد العزيز عزت  - 1

 .8_6 ص ص، 1999ماي  5_3، جامعة االزىركز صالح عبد اهلل كامل االسالمي، مر العولمة،  الدول االسالمية في ظل

 .8_7ص ص  ،المرجع نفسو - 2
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يتضح من الشروط التي نص عمييا ىايمر وكند لبرجر لكي ينتقل رأس المال، تجاىميما ألىمية المزايا    
 االستثمارات األجنبية في الخارج. المكانية لمموقع كسبب ىام لتوطن 

المنتج التي ومن رواد ىذه النظرية أيضا فيرنون والذي يوضح االستثمار األجنبي من خالل دورة حياة    
  :تنقسم إلى ثالث مجموعات مراحل

تقوم الشركة بإنتاج المنتج الجديد في الوطن األم حيث يوجد طمب محمي عمى المنتج الجديد ثم تقوم  -أ
 بتصدير ىذا المنتج إلى الخارج ،وتعتبر ىذه المرحمة مرحمة تجريبية لممنتج . 

الطمب عمى المنتج الجديد مما يعطي الفرصة إلى االستثمار المباشر في الخارج ،وتتميز بزيادة  -ب
 اإلنتاج الكبير .

يمكن أن تقوم شركات منافسة في ىذه المرحمة بإنتاج نفس المنتج بتكمفة أقل مما يترتب عميو خروج  -ج
 والمحافظة عمى أسواق التصدير التي تم خمقيا في المرحمة األولى . إلى الدول النامية  رؤوس األموال

ما سبق أن نظرية فيرنون تأخذ في اعتبارىا التجارة الدولية والمزايا المكانية التي تتمتع ويالحظ م
بيا الدول النامية الستضافة االستثمارات األجنبية المباشرة، باالظافة إلى أخذىا في االعتبار أىمية التقدم 

لنظرية إىماليا لمعوامل ولكن يؤخذ عمى ىذه ا التكنولوجي كعامل من عوامل قيام االستثمار األجنبي.
 االجتماعية والسياسية المتميزة التي تؤثر في السموك االستثماري لمشركات .

 .1النظرية االنتقائية ثالثا:
تقوم ىذه النظرية بتفسير العناصر المختمفة التي يمكن تؤثر في االستثمار األجنبي المباشر، ومن 

ر األجنبي المباشر يعتبر دالة في ثالث متغيرات )المزايا رواد ىذه النظرية "داننج" حيث يرى أن االستثما
االحتكارية التي تمتمكيا الشركات المستثمرة، والمزايا المترتبة عمى االستخدام الداخمي لممزايا االحتكارية، 

 والمزايا المكانية التي تتمتع بيا الدول المضيفة لالستثمار األجنبي ( . 
  :يد االستثمار في الخارج البد أن تتوفر فييا الشروط التاليةكما يرى "داننج" أن أي شركة تر 

امتالك الشركة المستثمرة لبعض المزايا االحتكارية مثل ارتفاع ميارات عنصر العمل، قدرة كبيرة في  .1
 ، اإلنفاق عمى األبحاث والتنمية.تمييز المنتجات، استخدام تكنولوجيا متقدمة

خدام الداخمي لممزايا االحتكارية في صورة استثمار مباشر في الخارج إن تزايد المزايا الناجمة من االست .2
خاطر والتكاليف المعن االستخدامات البديمة ليذه المزايا االحتكارية مثل التصدير، وفي حالة زيادة 

                                                 
 .12-11 .ص ص ،المرجع السابق، فرج عبد العزيز عزت - 1
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المرتبطة بالعمل في الخارج عن المزايا التي يمكن أن تتحقق فان من األفضل المجوء إلى البدائل 
 تي من أىميا الدخول في مشروعات مشتركة مع مستثمر من الدول المضيفة لالستثمار.األخرى وال

البد من توفر مزايا مكانية في الدول المضيفة لالستثمار األجنبي المباشر أفضل من المزايا الموجودة  .3
 .ى االستثماربالدول الراغبة في االستثمار حتى يكون ىناك حافز عم

 : ا إذا تحققت ليا المزايا التاليةتوقع أن تجذب دولة ما االستثمارات إليييتضح مما سبق انو يمكن    
 اتساع حجم السوق . -
 توفر المواد الخام والموارد البشرية والموارد الطبيعية . -
 إذا كانت ىذه الدول ليست لجييا من المزايا االحتكارية التي تمكنيا من منافية الدول األجنبية  -
 نج" انو يمكن لدولة أن تستثمر في الخارج إذا تحقق ما يمي :كذلك يرى "دان   
 ضيق السوق المحمية . -
 عدم استخدام الموارد المحمية بكفاءة . -
 عدم مالئمة اإلطار االقتصادي والسياسي لكافة أنواع االستثمارات . -

ت األجنبية مما سبق يتضح أن النظرية االنتقائية ىي نظرية شاممة يمكنيا تفسير االستثمارا
 المباشرة أكثر من غيرىا من النظريات .

 .أىمية االستثمار األجنبي المباشرالمطمب الثاني: 
وتنقسم اىمية االستثمارات حسب ابعادىا االستراتيجية والمالية وقراراتو التي تمتص الموارد  

ول في األعوام أسباب عديدة إلى المشاكل التي تجابيا ىذه الدالمالية، وىناك اىمية تعود ضمن 
األخيرة فيما يتصل بتمويل التنمية، فقد ازدادت ىذه االستثمارات في ظل تفاقم المديونية الخارجية 
لمدول النامية وضعف قدرتيا عمى االستدانة الجديدة وذلك خالل عقد الثمانيات، والتي سنتطرق الييا 

 حسب اآلراء المؤيدة، والمعارضة، والمحايدة لو.
 ة، وقرارات تمتص الموارد المالية.حسب ابعاده االستراتيجية والماليالفرع األول: 

 .ابعاده االستراتيجية والماليةأوال: 
يعتبر قرار االستثمار ذو اىمية بالغة حيث انو يتعمق باستراتيجية المؤسسة عمى المدى الطويل، 

اجل توسيع حجم اي متعمق بمستقبل المؤسسة، اذ يتبغي بخمق واستغالل امكانيات جديدة، من 
المؤسسة، في حين ان قرارات االستثمار في المدى القصير ىي قرارات تكتيكية تدرج في اطار 

 الييكل واالمكانيات المتاحة والمتوفرة لدى المؤسسة.
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اما تحديد االبعاد االستراتيجية لالستثمارات مرتبطة بتحديد االىداف المستقبمية، باالعتماد عمى 
ات، ومعرفة المخاطر التي ستواجو استثمار المؤسسة، ولذا ينبغي تحميل وتفسير المعطيات واالحصائي

 نقاط القوة والضعف لممؤسسة، ثم يأتي التنبؤ فيما بعد بالمردودية المالية لممشروع.
وتكتسي ىذه االستثمارات اىمية قصوى وذات خطورة عمى مستقبل المؤسسة، كاستثمارات تحسين 

كارية، ألن ىذا النوع من االستثمار يؤدي الى تغيير بنية المؤسسة، وبالتالي القدرة االنتاجية واالحت
 .1تحويميا من الواقع الحاضر الذي تعمل فيو  الى المستقبل المجيول

وعميو ينبغي عمى المؤسسة التنبؤ بالصعوبات، التي قد تتعرض ليا من ناحية تسويق المنتجات، اي 
 مواجية طمبات المستيمكين.

 .رارات االستثمار تمتص الموارد الماليةقثانيا: 
.  2ن الموارد المالية لممؤسسة محدودة. واالستثمار عمى المدى الطويل يستمزم أصول دائمةإ

والقتناء ىذه االصول ينبغي ان نمجأ الى عدة موارد منيا مثال: التمويل الذاتي لممؤسسة، تقميص 
د ليذه المؤسسة، او تتجو الى التمويل مناصب العمل، حيث ان كل منصب عمل ناقص يمثل مور 

 الخارجي لمحصول عمى الموارد و االصول الدائمة.

 وعميو يمكن استخراج عالقة خاصة بالمشروع االستثماري كما يمي: 
 مشروع استثماري= الطمب عمى االصول الدائمة.

تي تحدد وعميو يجب عمى كل مشروع استثماري ان يدرس بدقة القرارات المتخذة ألنيا ىي ال
مستقبل ومصير المؤسسة. وبالتالي فان اي خطأ في التقدير يؤدي الى افالس المشروع. وال يمكن 
الترجع عنو عند تحديد النفقات االولية لالستثمار، ومن ثم ينبغي اتمام ىذا المشروع، ميما كانت 

 النتائج الناجمة في مرحمة االستغالل.
 لمعارضة، والمحايدة لو.لمؤيدة، واحسب اآلراء ا الفرع الثاني:

 ولقد كانت وال تزال االستثمارات األجنبية المباشرة في التنمية محل جدل واسع وسوف
 نتعرض إلى كل من اآلراء المؤيدة والمعارضة ليا . 
 
 

                                                 
 .124عمي صحراوي، مرجع سابق، ص  - 1

2  - Jacques margerin gérard Ausset , op cit, P 28 . 
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 .مؤيدة لالستثمار األجنبي المباشراآلراء ال أوال:
عابرة القارات ان ىذه االستثمارات  رى الفريق المؤيد لالستثمارات األجنبية المباشرة والشركاتي 

رة في الدول ذتعمل من خالل نشاطيا عمى تجسيد مبدأ العمل الدولي، حيث تتضافر العناصر النا
، األمر الذي يؤدي مال( مع العناصر الوفيرة )الموارد الطبيعية والعمال(النامية )التكنولوجيا ورأس ال

 قتصادية عمى صعيد العالقات االقتصادية الدولية .في النياية إلى التوزيع األمثل لمموارد اال
من جراء ىذه  –ويركز ىذا الفريق بصفة عامة عمى ما يمكن إن يعود عمى الدول النامية  

من منافع متمثمة في دورىا في رفع معدل التراكم الرأسمالي وزيادة القيمة المضافة،  –االستثمارات
دخال التكنولوجية ال متقدمة، ناىيك عن دورىا في تطوير الييكل االقتصادي وتحسين اإلنتاجية وا 

صالح الخمل في ميزان المدفوعات، وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، ىذا  وا 
 الوضع يجعل العديد من الدول النامية تتسابق إلى جذب ىذه االستثمارات .

إلى طرح العديد من الحجج وتنقسم إلى ويمجا ىذا الفريق إلى ضرورة المجوء إلى االستثمارات  
 كل من :

  :الفوائد المباشرة -1
ان الدول النامية وىي في سبيل تحقيقيا لمعدالت عالية من لنمو في الدخل والعمالة، ال بد وان  -أ

تمجا الى االستثمارات األجنبية المباشرة، حيث تعتبر من أفضل وسائل التمويل األجنبية األخرى، 
ة االستثمارات المحمية لمقيم بتحقيق ىذه المعدالت من ناحية، وصعوبة رفع معدالت نظرا لعدم كفاي

، فال مفر من تمويل مستوى االستيالك والدخل والعمالةاالدخار من ناحية أخرى دون تأثير عمى 
جنبية األتمويل ال، ومن ثم يمكن النظر إلى وسائل ية عن طريق االستثمارات األجنبيةالفجوة االدخار 

 1.لتمويل المشروعات االقتصادية الى الدول النامية ام تحويميتى أنيا من مدخرات الدول المتقدمة عم
وعمى افتراض ان الدول النامية استطاعت ان تمول خططيا االستثمارية عن طريق المدخرات  -ب

تاج المحمية، فان ذلك ال يضمن ليا تمويل ىذه االستثمارات بما تتطمبو من نقد أجنبي، حيث تح
عممية تنفيذ ىذه االستثمارات الى استيراد اآلالت والمعدات والخبرات الفنية، فان لم تكن المدخرات 
المحمية كافية لسد فجوة النقد األجنبي، فان الدول النامية سوف تمجا ال محالة إلى وسائل التمويل 

 األجنبية لسد فجوة النقد األجنبي .

                                                 
 .25-22ص  ،1992االسكندرية،  ،م ابو قحف، اقتصاديات االستثمار الدولي ، المكتب العربي الحديثعبد السال  - 1
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استثمار منتج، حيث إن المستثمر األجنبي ال يقدم عمى ن االستثمار األجنبي بطبيعتو إ -ج
االستثمار المباشر إال إذا قام بدراسة المشروع دراسة متعمقة من جميع جوانبو االقتصادية والمالية 
والفنية، األمر الذي يضمن االستخدام األمثل لموارد الدولة المضيفة، وىذا ال يتحقق لمصادر التمويل 

 المنح واإلعانات والقروض .األجنبي األخرى مثل 
نما   -د إن االستثمار األجنبي المباشر ليس مجرد عمالت أجنبية تحول لسد فجوة النقد األجنبي، وا 

ىي عبارة عن مجموعة من اآلالت واألساليب التكنولوجية الجديدة، والخبرات اإلدارية والتنظيمية 
امية عمى التغمب عمى االختناقات التي تعترض والمالية والتسويقية التي تعمل عمى مساعدة الدول الن

 . 1تحقيق النمو االقتصادي
تمتاز مشروعات االستثمار االجنبي المباشرة بقدرة عالية عمى تعيين ومكافئة العمال طبقا  -و

لمياراتيم، وىذا غالبا ال يتم فييا التمييز بين الغث والثمين، االمر الذي يجعل الدول النامية دائمة 
من ىجرة العمال الميرة والعمماء والكفاءات، االمر الذي يؤدي الى استنزاف العقول البشرية  الشكوى

في غير صالح ىذه الدول، وقد دعا ىذا المناخ الغير مالئم الى خروج االموال الوطنية بطرق 
يعد المباشرة  األجنبيةمشروعة وغير مشروعة لالستثمار بالخارج، ولذلك فان استقدام االستثمارات 

لتعمل مع المستثمر  أموالمن عمال ورؤوس  اإلنتاجيةعالجا ليذه الظاىرة، حيث تبقى ىذه العوامل 
 2بدال من اليجرة لمخارج. األجنبي

توفير السمع االستيالكية المرتفعة  إلىالمباشرة في الدول النامية  األجنبيةيؤدي قيام المشروعات  -ي
زيادة الرفاىية االجتماعية، كما قد تؤدي ىذه السمع  إلىي يؤدي الذ األمرنسبية اقل،  بأسعارالجودة، 

 االستيالكية. بأذواق المستيمكين وتطوير أنماطيماالرتقاء  إلى
ضريبية ىي حصيمة  إعفاءاتمن  أعطيت، ميما األجنبيةالحصيمة النيائية لالستثمارات  إن -ه

عند  األمرقيا ىذه المشروعات، وال يتوقف الصناعية والتجارية التي تحق اإلرباحعالية لمدول نتيجة 
نماىذا الحد  زيادة الحصيمة الضريبية عمى المشروعات الوطنية التي كان  إلىيمتد ىذا الدور  وا 
والخمفي ليذه المشروعات، وىذه الحصيمة  األماميالفضل في قياميا نتيجة الترابط  األجنبيلالستثمار 

                                                 
، ص 1994، سبتمبر 79لعدد ، ا، مجمة شئون عربيةقدرة التكنولوجية لمبالد العربية، دور االستثمار االجنبي المباشر في دعم العمر البيمى - 1

125. 
 .127نفس المرجع ،ص  - 2



 المباشر   اإلطار النظري لالستثمار األجنبي                                                                   األول  الفصل  

- 12 - 

 

الذي يؤدي في النياية  األمرمن االستثمارات،  أخرىعة مجمو  إقامةمن الضرائب تمكن الدولة من 
 1الى رفع مستوى الدخل والتوظف .

  :غير مباشرةالفوائد  -2
إن أىم ما يسيم بو االستثمار األجنبي المباشر ف تحقيق التنمية االقتصادية مجموعة  

ذه االستثمارات، الوفرات الخارجية التي تترتب عمى وجود ىذه االستثمارات، فغالبا ما يصاحب ى
 2طائفة من المنافع االجتماعية لمدول المضيفة، ومن أمثمة ىذه الوفرات .

قد يقوم المستثمر األجنبي برصف وتمييد الطرق المؤدية إلى مصنعو، وتوصيل ومد شبكات  -أ
المياه والكيرباء وصرف الصحي واالتصاالت السمكية والالسمكية، األمر الذي يؤدي إلى زيادة رأس 

 لمال االجتماعي في الدول النامية.ا
المشروع االجنبى إلى تخفيض التكمفة لمشروعات محمية نتيجة توفير بعض  قيامقد يؤدي  -ب

 ليا أو عن طريق كسر أعناق الزجاجات القائمة أمام الصناعة المحمية. اإلنتاجمستمزمات 

 باألسواقاالت مسبقة وتسويقية واتص إعالنيةبما لديو من خبرات  األجنبييؤدي المستثمر  - ج
 المنتجات المحمية. أمامجديدة  أفاقتوسيع نطاق السوق المحمى وفتح  إلىالعالمية 

والخمفي في  األماميمجموعة من عالقات الترابط  إيجاد إلى األجنبيقد يؤدي المشروع  - د
المحمية التي تغذي ىذا المشروع كما تقوم  تالمشروعااالقتصاد المضيف، فتقوم مجموعة من 

يترتب عميو زيادة القيمة المضافة ورفع  الذي األمرباستخدام منتجات ىذا المشروع،  أخرىمجموعة 
 معدالت التشغيل.

ظيور اثر  إلىالمباشرة في الدول النامية غالبا ما يؤدي  األجنبيةان تواجد االستثمارات  - و
، وكذلك السياسات إلنتاجلالمحميون باقتباس الطرق الحديثة ومتطورة  نالمنتجو المحاكاة، حيث يقوم 

 والتسويقية. واإلداريةالمالية 

تحقيق وفورات خارجية بالنسبة لمعمال،  إلىالمباشر سوف يؤدي  ةاألجنبيقيام االستثمارات  إن - ي
، وتستطيع الدول االستفادة من ىذه المزايا حيث يمكن لمدول إنتاجيتيموتتحسن  أجورىمحيث تزيد 

ستثمار االجنبي المباشر كمعاىدة لتدريب القوى العاممة عمى النامية ان تستخدم مشروعات اال

                                                 
 .16ص ، 2222دار النيضة، القاىرة، ، نبيل حشاد، قضايا اقتصادية معاصرة، الجزء االول - 1

 .151-149، ص 1994، القاىرة 438-437مجمة مصر المعاصرة، العددان  ،ارات االجنبية المباشرة والتنمية، االستثمخميل محمد خميل - 2
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االساليب المتطورة لالنتاج ثم تقوم بامتصاص ىذه االنواع من العمالة المدربة في المشروعات 
 الوطنية، االمر الذي يجبر المشروعات االجنبية عمى ندريب دفعات جديدة، وىكذا...

 .المباشر بياآلراء المعارضة لالستثمار االجن ثانيا:
ىذا الفريق ان االستثمارات االجنبية، المشروعات االجنبية، ماىي اال شكل من اشكال  يرى 

االستعمار الجديد، وان نوغل نشاط ىذه المشروعات في الدول النامية تزيد من تبعية الدول لمعالم، 
 1ويعتمد ىذا الفريق عمى الحجج التالية.

االحتكارية والقدرات المالية والتكنولوجية والتنظيمية ما ان ىذه المشروعات تمتمك من القوى  -1
يمكنيا من السيطرة عمى اقتصاديات الدول النامية واخضاعيا لشروطيا بما يتفق ومصالحيا 

 كمؤسسات تعمل عمى السعي لتعظيم ارباحيا.

خمق تعمل ىذه المشروعات عمى استنزاف ثروات الدول النامية، والقضاء عمى صناعتيا المحمية و  -2
 انماط استيالكية جديدة في المجتمع.

تؤثر ىذه المشروعات تاثيرا سمبيا عمى ميزان المدفوعات بما تقوم بتحويمو من ارباح لمخارج، كما  -3
ان ىذه المشروعات تتبع اساليب واجراءات في عممية تحويل الواردات،  وحساب االرباح ال تكون 

ي الى صعوبة السيطرة عمى نشمط ىذه صادقة في الكثير من الحاالت، االمر الذي يؤد
 المشروعات.

يؤخذ ايضا عمى االستثمارات االجنبية ال تفيد الدول النامية من الناحية التكنولوجية، حيث  -4
تستخدم ىذه المشروعات اساليب فنية متقدمة وغالبا ما تكون كثيفة راس المال وىذه الفنون 

جتماعية ليذه الدول، كما ان عممية تطبيع ىذه االنتاجية ال تتالئم مع الظروف االقتصادية واال
التكنولوجيا يحتاج الى راس مال كبير، ومن ثم يمكن القول ان التكنولوجيا المناسبة لدولة ما ال 
يمكن تطبيقيا في دولة اخرى ويفظل ان تكون التكنولوجيا نابعة من الظروف االقتصادية 

 واالجتماعية والسياسية لمدولة.

ج االقتصادي الذي خمفو المستعمر في االقتصاد الوطني راسخا في عقول ىذا مازال االزدوا -5
الفريق، حيث يرون ان المشروعات االجنبية المباشرة من شانيا العمل عمى استمرار ظاىرة 
االزدواج في االقتصاد الوطني، حيث ينقسم االقتصاد الى مشروعات جديدة تعمل باحدث الفنون 

                                                 
كمية االقتصاد والعموم  ،ى التشغيل في الدول الناميةثيرىا عمى مستو أ، االنماط السموكية لمشركات عابرة القوميات وتصقر محمد صقر - 1

 .12-5، ص 1989ول المؤتمر األالقاىرة، ، السياسية



 المباشر   اإلطار النظري لالستثمار األجنبي                                                                   األول  الفصل  

- 14 - 

 

ة تستخدم اساليب بالية، ىذا الوضع يخمق العديد من المشاكل االقتصادية االنتاجية، واخرى تقميدي
ومن اىميا سوء توزيع الدخل، حيث يتمتع العاممون في القطاع االول بمرتبات عالية ومستويات 
افضل لممعيشة، ىذا عمى عكس القطاع التقميدي الذي يتميز بانخفاض االجور فيو، باالظافة 

 فيو معيشيا واقتصاديا.الى سوء حالة العاممين 

 ثالثا: وجية النظر المحايدة.
يقف بين الفريقين السابقين فريق ثالث يطمق عميو الفريق المحايد والعممي مع القضية المثارة،   

ىذا الفريق يرى ان االستثمارات االجنبية المباشرة ال ييمل الدور الذي تمعبو ىذه المشروعات في 
لفة الذكر، فالمسألة ليست مكسب طرف عمى حساب الطرف االخر، تحقيق مجموعة من المزايا سا

لمتعاون بين الطرفين بما تحقق مصمحة الطرفين معا، ويمكن ان وانما يمكن إيجاد سورة عادلة ومرنة 
يتم ذلك من خالل ايجاد صيغة مالئمة تتفيم من خالليا ىذه المشروعات لمظروف السياسية 

ل المضيفة، كما يتطمب ذلك ايضا تفيما من الدول النامية لطبيعة ىذه واالقتصادية واالجتماعية لمدو 
 المشروعات واىدافيا. 

وبذلك يمكن ان تحقق الدول النامية اقصى استفادة من االستثمار االجنبي المباشر، دون ان تخاف  
تفيما خاصة المساس باستقالليا االقتصادي والسياسي، النظام العالمي اليوم يتطمب من الدول النامية 

بالظروف العالمية واإلقميمية المحيطة بيا، ومحاولة االستفادة القصوى من اي فرص استثمار يمكن 
أن تعمل عمى دفع عجمة التنمية االقتصادية بيا، وىناك العديد من الدول التي استفادة استفادة كبيرة 

صة بيا وتالئم ظروفيا خامن مشروعات االستثمار األجنبي وأصبحت اآلن تتميز بالتكنولوجيا 
 .الداخمية

 .المطمب الثالث: طبيعة وأىداف االستثمار األجنبي المباشر
 .عة االستثمار األجنبي المباشري: طبالفرع األول

ترتب االستثمارات وتصنف حسب األىداف، وزمن دخول وخروج التدفقات المالية وحسب 
 عالقتيا المتبادلة في البرنامج االستثماري.
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 : تصنيف االستثمارات حسب أىدافيا.أوال
إن اتخاذ قرار استثماري مرتبط بمدى تحقيق جممة من االىداف المنشودة، التي عمى أساسيا يتم 

 :1تحديد مستقبل ومصير المؤسسة ونذكرىا كما يمي
المحافظة واالبقاء عمى قدرات المؤسسة، وذلك عن طريق صيانة اآلالت والمعدات والتحديث  -1

 ، لإلبقاء عمى قدراتيا اإلنتاجية.المستمر ليا

 زيادة القدرات االنتاجية الموجودة، باالعتماد عمى وسائل انتاجية اظافية. -2

تطوير وتحسين االنتاجية عن طريق تحديث وعصرنة وسائل االنتاج التقنية بيدف تحسين الجودة  -3
 والنوعية لممنتوجات.

، وتوفير وسائل الراحة، والمحافظة عمى تحسين البيئة االجتماعية، عن طريق تسييل شروط العمل -4
 النظافة، ومكافحة تموث البيئة.

 وفي صدد الحديث عن االستثمارات من حيث اىدافيا يمكن تصنيفيا الى ما يمي: 
 :نتجة: تنطوي تحت ىذا الصنف طائفة من االنواع أىميااالستثمارات المباشرة الم - أ

عمى اساس استبدال تجييزات ووسائل قديمة غير : يقوم ىذا االستثمار ارات االستبدالاستثم 1-أ
 .عمى حالو ينالتقس المال أصالحة لالستعمال بتجييزات جديدة. واليدف من ىذا ابقاء ر 

استثمارات التطوير واالنتاجية : اليدف من ىذه االستثمارات، ىو تخفيض تكاليف اليد العاممة،  2-أ
 .2مضاعفة وتحسين نوعية وجودة االنتاجوبصفة عامة، وتيدف الى تخفيض تكاليف التصنيع و 

استثمارات التجديد: اليدف من ىذا االستثمار ىو خمق منتوجات جديدة وذلك باالعتماد عمى  3-أ
 آالت جديدة ذات نوعية رفيعة.

استثمارات التوسع: ىدف ىذا االستثما، ىو زيادة القدرة االنتاجية لممؤسسة. وىو يتمثل في  4-أ
وجات، من اجل زيادة الزيادة المستقبمية لمطمب في ىذه الحالة تمجأ المؤسسة الى التوسع الكمي لممنت

اظافة آالت جديدة مع آالت قديمة. كما يتمثل ىذا النوع من االستثمارات في التوسع النوعي، وذلك 
 .3باالعتماد عمى وسائل انتاج حديثة بغرض تحسين نوعية وجودة المنتوج

                                                 
1
 - Jacques margerin gérard Ausset : choix des inverstissement .les édition d organisation .paris .juin 1987 .p ;41 

2
 - Xvier goly : Parique de la décision d’investir , les editions d’organisation, paris , 1988, P 22. 

3
 - Jacques margerin gérard Ausset , op.cit , P 8. 
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وىي تمك االستثمارات التي يحددىا القانون والمناشير التنظيمية والتي االستثمارات االجبارية:  -ب
وسائل  تطالب بيا نقابات العمال، المتعمقة بالنظافة ومكافحة التموث والوقاية من الحرائق، وتوفير

 .1الراحة من نقل ومطاعم وعيادات طبية
ئجو غير قابمة لمقياس، وذلك االستثمارات االستراتيجية: ىذا النوع من االستثمارات تكون نتا -ج

بخمق شروط اكثر مالئمة لضمان مستقبل المؤسسة، بيدف المحافظة عمى سمعة المؤسسة والشيرة 
التجارية واالسواق التي اكتسابيا سابقا. وتيدف ايضا الى غزو اسواق جديدة عن طريق تحسين 

 النوعية وتوسيع وحدات المؤسسة وزيادة االختراعات.
 ثمارات حسب زمن التدفقات المالية.الستتصنيف ا ثانيا:

تصنف ىذه االستثمارات انطالقا من زمن دخول وخروج التدفقات المالية لخزينة المشروع  
 وىي كما يمي:

االستثمار الذي يترتب عميو، انفاق تكاليف االستثمار دفعة واحدة، ويترتب عن ذلك الحصول  -1
 نشاط الزراعي.عمى ايرادات االستثمار دفعة واحدة، مثل ال

االستثمار الذي تستعمل نفقاتو لفترات متعددة من اجل الحصول عمى ايراد واحد في فترة زمنية  -2
 واحدة، مثال ذلك حالة االستثمار في البناء.

االستثمار الذي يقتضي استعمال نفقاتو مرة واحدة، ويكون متبوعا بايرادات عمى شكل دفعات  -3
 لمال الثابت.مستمرة، مثل استثمار راس ا

االستثمار يستعمل في ىذه الحالة نفقانو لفترات متعددة خالل عمر المشروع، لمحصول عمى  -4
 ايرادات مستمرة ومتوالية، ايضا اثناء مدة حياة المشروع، مثل استثمارات المشاريع الصناعية.

 اري.ادلة في البرنامج االستثمنصنيف االستثمارات حسب طبيعة عالقتيا المتب ثالثا:
تصنف ىذه االستثمارات وفقا لدرجة التبعية المتبادلة لممشاريع، اوالعالقة الموجودة بين  

 :2البرامج االستثمارية، وفي ىذا الصدد نفرق بين ثالث انواع من االستثمارات كما يمي
و رفض المشاريع المستقمة: وىي المشاريع التي تكون التدفقات النقدية الحداىما ال تتأثر بقبول ا -1

 المشروع الثاني، اي عند انجاز احد المشاريع، ىذا ال يقتضي بالضرورة انجاز المشاريع االخرى.
                                                 

الخاص من خالل اجراءات التحريض الجبائي )التجربة الجزائرية(، عمي صحراوي، مظاىر الجباية في الدول النامية وآثارىا عمى االستثمار  - 1
 .123، ص 1992 ،رسالة ماجيستير غير منشورة، معيد العموم االقتصادية جامعة الجزائر

، جامعة نشورةغير م طروحة دكتوراهاعبد القادر بابا، سياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراىنة،  - 2
 .52، ص 2224 كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، ،الجزائر
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المشاريع المكممة: يتجسد ىذا النوع من االستثمارات اذا نتج عن اختيار احد المشروعين، يؤدي  -2
 الى زيادة في ايرادات المشروع الثاني، او انخفاض في نفقاتو.

ل احدىما، إذا قبنيما مترافقان أمترافقة: نفترض لدينا مشروعين استثماريين ونقول المشاريع ال -3
 .1رفض الثانيإلى ضرورة بال أحدىما يؤديواذا ادى رفض  ،ىذا يؤدي الى ضرورة قبول الثاني

 .الفرع الثاني: أىداف االستثمار األجنبي المباشر
لمستثمر يسعى دوما لتحقيق األىداف ميما كان نوع االستثمار والمخاطر المحيطة بو فإن ا 
 :2التالية

  أوال: نحقيق العائد المالئم.
فيدف المستثمر من توظيف اموالو تحقيق عائد مالئم وربحية مناسبة يعمالن عمى استمرار المشروع، 
ألن أي مستثمر ييدف استثماره تحقيق ربح، ماعدا االستثمارات الحكومية او االجتماعية فإنيا ال تيدف 

نما تيدف الى تحقيق منفعو او خدمة اجتماعية.ا  لى تحقيق الربح المادي وا 

 األصمي لممشروع )قيمة الموجودات(.المحافظة عمى رأس المال ثانيا: 

وذلك من خالل المفاضمة بين المشاريع والتركيز عمى أقميا مخاطرة والتنويع في مجاالت االستثمار 
مع مرور الزمن بحكم ارتفاع االسعار وتقمبات السوق ألن لكي ال تنخفض قيمة موجوداتو )ثرواتو( 

 المستثمر يحافظ عمى رأس مالو األصمي ويجنبو الخسارة.
 ثالثا: استمرارية الدخل وزيادتو.

بعيدا عن تقمبات األسواق، ويقمل من المخاطرة ليحافظ يخطط المستثمر لدخل ثابت ومستمر بوتيرة معينة  
 ثماري.شاط االستنعمى استمرارية ال

 رابعا: ضمان السيولة الالزمة.
ي نشاط استثماري او اقتصادي يحتاج الى السيولة والتمويل الالزم   لمواجية  المصروفات اليومية ا 

 لالحتياجات الضرورية لتسيير المشروع لكي ال يتعرض لمتوقف او التأخر في تحقيق أىدافو.

 
 

                                                 
 .51عبد القادر بابا، مرجع سابق، ص  -1

، 2226 ،سنطينة : كمية العموم االقتصادية، جامعة منتوري قيمية لمناخ االستثمار في الجزائر، اطروحة دكتوراهناجي حسين، دراسة تحم - 2
 .94ص,
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 .الكامنة وراءه ع، والدوافاشراالستثمار األجنبي المب أشكالالثاني:  بحثالم

 
ستثمار االجنبي المباشر من أبرز مصادر التمويل الخارجية التي تساىم في التنمية يعد اال 

لعالم، نظرا لممزايا العديدة الناجمة عنو مثل: توفير رؤوس االموال والتقنية االقتصادية لمعديد من دول ا
ءة المنتجات المحمية، وما ينشأ عن ذلك من إمكانية دخوليا الى العالية والخبرة الفنية، واإلدارية، ورفع كفا

 االسواق العالمية بمنافسة عالية.
 .االستثمار األجنبي المباشر المطمب األول: أشكال

 يشمل االستثمار االجنبي المباشر التممك الجزئي او المطمق لمطرف االجنبي لممشروع سواء  
خر ومن ذلك يمكن تقسيم االستثمار آتاج او التصنيع اواي نوع كان مشروع لمتسويق او البيع او االن
 االجنبي المباشر الى االنواع التالية: 

تتعدد أشكال االستثمار األجنبي المباشر, بسبب تباين المرجعية الفكرية لمكتاب والى تعدد 
ال التالية لالستثمار األشك نالمعايير المستخدمة في تصنيف تمك االستثمارات وتبعا لذلك يمكن التمييز بي

   .1األجنبي المباشر
  .االستثمار المشترك الفرع االول:
فيو طرفان او شخصيتان  حد مشروعات الذي يمتمكو او يشارك أاالستثمار المشترك ىو  إن

  معنويتان او اكثر من دولتين مختمفتين وذلك بصفة دائمة.
لخبرة وبراءة االختراع وفي العالمات س المال وفي االدارة واأوتعني المشاركة مشاركة في ر 
 . 2التجارية وفي كل ما يختص بالمشروع

 ،ية او تسويقية تتم في دول اجنبيةوىناك راي اخر بان االستثمار المشترك يتضمن عمميات انتاج
بحيث يكون احد االطراف فييا شركة دولية ويكون ليا الحق في ادارة المشروع بدون السيطرة الكاممة 

 .ميوع

                                                 
، جامعة عين شمس: كمية االقتصاد والعموم د المصري، مذكرة ماجيستير، دور االستثمارات االجنبية في تطوير االقتصاعطاهلل إيناس محمود - 1

 .42 -34ص  ص ،2224السياسية،
 .35 ص مرجع نفسو، - 2
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خر انو في حالة اشتراك طرف اجنبي او اكثر من كرف محمي لمقيام بانتاج سمعة او يرى رأي آو 
س المال او ء كانت ىذه المشاركة مشاركة في رأو خدمي سوابأي نشاط انتاجي أتنمية السوق او القيام 

الجنبي المشاركة يتيح لمطرف ابالتكنولوجي ، فان ذلك يعتبر استثمارا مشتركا ،وىذا النوع من االستثمار 
 دارة المشروع .في إ

 مما سبق يمكن القول بان االستثمار المشترك يتضمن ما يمي :
 االتفاق طويل االجل لممارسة نشاط معين داخل الدولة المضيفة بين طرف اجنبي ووطني.  -
 ان الطرف الوطني يمكن ان يكون تابعا لمقطاع العام او الخاص .  -
قائمة الى شركة استثمار مشترك عند شراء المستثمرين االجانب حصة في ىذه  يتم تحويل شركة وطنية -

 الشركة .
ان المشاركة في مشروع االستثمار يمكن ان يكون من خالل تقديم الخبرة او العمل او التكنولوجية ،وقد  -

ومات تكون بحصة راس المال او راس المال كمو ،كما انو قد تكون المشاركة في صورة تقديم المعم
 التسويقية .

 لكل طرف من اطراف االستثمار المشترك لو الحق في المشاركة في ادارة المشروع . -
 ومن الجدير بالذكر انو مزايا وعيوب لالستثمار المشترك من وجية كال من الدول المضيفة    

 والشركة متعددة الجنسيات يمكن ذكرىا فيما يمي :
 .1نظر الدول المضيفةاالستثمار المشترك من وجية  أوال:

 ىناك مجموعة من المزايا التي يقدميا االستثمار المشترك لمدول المضيفة لالستثمار منيا :
 زيادة تدفق رؤوس االموال االجنبية مما يساىم في التنمية االقتصادية . -1
 نقل التكنولوجيا الى الدول المضيفة وتطويرىا وتنميتيا . -2
 خمق فرص جديدة لمعمل . -3
تحسين الميزان التجاري لمدول المضيفة عن طريق زيادة الصادرات او تخفيض الواردات ومن ثم  -4

 تحسين ميزان المدفوعات .
 تنمية الموارد البشرية في الدول المضيفة عن طريق اكتساب الخبرات والتدريبات الالزمة . -5
 صادية والخدمية المختمفة .خمق عالقات تكامل اقتصادية امامية وخمفية مع االنشطة االقت -6

                                                 
مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار مصطفى بابكر، تطوير االستثمار االجنبي المباشر، برنامج اعده المعيد العربي لمتخطيط بالكويت مع  - 1

 .3-2ص،  ، ص2224يناير  28-24بمجمس الوزراء بمصر 
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ويعتبر االستثمار المشترك من اكثر انواع االستثمار االجنبي المباشر التي تقوم الدول النامية 
عمى جذبو وذلك يرجع الى عدة اسباب من اىميا تخفيض درجة تحكم الطرف االجنبي في االقتصاد 

 الوطني باالضافة الى المزايا السابق االارة الييا .
رغم من المزايا التي يقدميا االستثمار المشترك الى الدول المضيفة اال انو ىناك بعض وعمى ال

 المساوئ خاصة بيذا النوع من االستثمار ومن ىذه المساوئ ما يمي :
ان انخفاض القدرة المالية لممستثمر الوطني قد يؤدي الى صغر حجم المشروع مما يؤثر عمى تحقيق  -

ر فرص العمالة ونقل التكنولوجيا الحديثة واشباع السوق المحمي واالتجاه الى اىداف الدولة الخاص بتوفي
 التصدير وانخفاض تدفق العمالت االجنبية .

ان تحقيق المزايا السابقة يتوقف عمى قدرة الطرف الوطني من الناحية الفنية واالدارية والمالية عمى  -
 دول المتخمفة .المشاركة في مشروعات االستثمار المشترك خاصة في ال

ان تحقيق اىداف الدول النامية من توفير العمالت االجنبية وتحسين ميزان مدفوعاتيا ونقل التكنولوجيا  -
 يكزن اقل في مشروعات االستثمار المشترك عنو في المشروعات الممموكة بالكامل لممستثمر االجنبي .

 .1االستثمار المشترك من وجية نظر المستثمر االجنبي ثانيا:
كما ان ىناك مزايا لالستثمار المشترك من وجية الدولة المضيفة فانو ىناك ايضا مزايا لالستثمار 

 :ة المستثمر االجنبي ومنيا ما يميالمشترك من وجي
تسييل حصول الشركة عمى موافقة الدولة المضيفة عمى انشاء وتممك مشروعات استثمارية تممكا  -1

 .المشترك وذلك عند نجاح االستثمارمطمقا 
يعتبر االستثمار المشترك افضل انواع االستثمار الذي يحقق لمشركة قدرا من التحكم والرقابة وتحقيق  -2

 .لمستثمر االجنبي لممشروع بالكاملاالرباح في حالة وجود عوائق عمى تممك ا
خفيض حجم االستثمار المشترك يكون مأمونا من االخطار مثل التاميم والمصادرة باالظافة الى ت -3

 .من التعرض الي خطر تجاريالخسائر الناتجة 
  .يساعد االستثمار المشترك عمى التغمب من القيود التجارية والجمركية المفروضة من الدول المضيفة -4
يساعد االستثمار المشترك الطرف االجنبي في الحصول عمى القروض المحمية والمواد الالزمة  -5

 . األملمشركة 
  .يروقراطية امام المستثمر االجنبيا النوع من االستثمار عمى تذليل المشاكل البيساعد ىذ -6

                                                 
 .37ص  مرجع سابق،إيناس محمود عطاهلل ،   - 1
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 منيا: األجنبيوىناك بعض المشاكل الخاصة باالستثمار المشترك من وجية نظر المستثمر 
احتمال وجود تعارض في مصالح كل من طرفي االستثمار مما يؤدي الى خمق مشكالت تؤثر عمى  -

 شروع االستثمار .االنجاز الوظيفي لم
   .انخفاض قدرة المستثمر الوطني من الناحية الفنية والمالية قد يؤدي الى عدم تحقيق اىداف المشروع -
في حالة االستثمار المشترك عندما يكون الطرف المحمي ىو الحكومة ،من المحتمل ان تضع شروطا  -

 . األرباحوقيودا شديدة فيما يتعمق بالتوظف والتصدير وتحويل 
 مال كبير نسبيا . رأسان االستثمار المشترك يحتاج الى  -

 :1األجنبياالستثمارات الممموكة بالكامل لممستثمر  الفرع الثاني:
من حيث تفضيمو لدى المستثمر  األجنبيةاالستثمارات  أنواع أكثريمثل ىذا النوع من االستثمارات 

التسويق  أو لإلنتاجفروع  بإنشاءعددة الجنسيات ،وىذه المشروعات تتمثل في قيام الشركات مت األجنبي
 بالدول المضيفة .

 بالنسبة لمدول المضيفة ليذا النوع من االستثمارات ،فان الدول النامية ال تفضل ىذا النوع  إما
 المحمية وما يترتب األسواقمن االستثمارات وذلك لما يترتب عمية من احتمالية حدوث احتكار ىذه 

 من تبعية اقتصادية وسياسية . أيضامن االستثمارات عمى ىذا النوع  
ىناك مجموعة من المزايا والمساوئ ليذا النوع من االستثمارات لكل من الدول  إنويمكن القول 

نذكر منيا  (األجنبيالشائعة بالنسبة لالستثمار  األنواع أكثرالمضيفة والشركات متعددة الجنسيات )وىي 
 ما يمي :

 .2من وجية نظر الدولة المضيفة األجنبيالممموكة بالكامل لممستثمر  االستثمارات أوال:
ىناك مجموعة من المزايا تحققيا الدولة المضيفة من وراء ىذا النوع من االستثمارات ومن ىذه  إن

 المزايا ما يمي:
تب التحسن في ميزان المدفوعات لمدولة المضيفة وذلك عن طريق تجسن الميزان التجاري والذي يتر  -1

عمى وجود فوائض لمتصدير وخفض الواردات ،وذلك الن ىذا النوع من االستثمارات يتميز عادة بكبر 
شباع اإلنتاجزيادة  إلىحجم المشروع مما يؤدي  السوق الخارجي  إلىحاجات السوق المحمي واالتجاه  وا 

 عن طريق التصدير .
                                                 

 .38ص  مرجع سابق،إيناس محمود عطا اهلل،  - 1
 .42ص  ،نفس المرجع 2
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 الدول المضيفة لالستثمارات . إلىثة يقوم ىذا النوع من االستثمارات بنقل التكنولوجيا الحدي -2
 خفض البطالة في الدول المضيفة . إلىخمق فرص عمل مما يؤدي  -3
الدول المضيفة لالستثمار فان ىناك  إلىجانب المزايا التي يقدميا ىذا النوع من االستثمارات  إلى 

لة المضيفة ومن ىذه مجموعة من السمبيات المتعمقة بيذا النوع من االستثمارات من وجية نظر الدو 
 السمبيات ما يمي :

احتمل حدوث احتكار من جانب ىذه الشركات لمسوق المحمي لمدولة المضيفة مما يؤثر عمى المنافسين  -
 المحميين .

وبين مصالح الدول  األجنبيالسمبية التي قد تحدث نتيجة لتعارض بين مصالح المستثمر  اآلثار -
 رات .المضيفة ليذا النوع من االستثما

  .1األجنبي رنظر المستثممن وجية  األجنبياالستثمارات الممموكة بالكامل لممستثمر  ثانيا:
 حيث يجد ،مارات من وجية نظر الدول المضيفةىناك مزايا ومساوئ ليذا النوع من االستث أنكما 
 مارات منيا:والتي تترتب عمى ىذا النوع من االستث ،مزايا ومساوئ من وجية نظره األجنبيالمستثمر 

ثمر أن يرتفع حجم وتكمفة المدخالت في ىذه الدول فانو يتوقع المست اإلنتاجنتيجة النخفاض عوامل  -1
 شروع .األرباح من الم

المرتبطة بالنواحي  األعمالوسياسات  اإلنتاجيوالتحكم في النشاط  اإلدارةتوافر الحرية الكاممة في  -2
 نواحي المالية والموارد البشرية .وال واإلنتاجية واإلداريةالتسويقية 

يساعد التممك الكامل لممشروع عمى سرعة التغمب عمى المشكالت التي تواجو المشروع ،كما انو  -3
 يساعد في التغمب عمى القيود التجارية والجمركية عمى الواردات .

 ي :من وجية نظره ما يم األجنبيومن مساوئ االستثمارات الممموكة بالكامل لممستثمر 
 المشروعات االستثمارية المشتركة ضخمة بالمقارنة ب أموالرؤوس  إلىيحتاج ىذا النوع من االستثمارات  -
يمكن ان يتعرض ىذا  عند عدم وجود استقرار سياسي في الدول المضيفة ليذا النوع من االستثمارات، -

 .والمصادرة والتصفية التأميمغير التجارية مثل  األخطار إلىاالستثمار 
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 .1مشروعات وعمميات التجميع الفرع الثالث:
االستثمار الممموك بالكامل  أوشكل االستثمار المشترك  يأخذىذا النوع من المشروعات قد  إن
(، بموجب ىذه  األجنبي، وىو عبارة عن اتفاقية بين طرفين )الطرف الوطني والطرف األجنبيلممستثمر 

طرف الوطني بمكونات منتج معين حيث يتم تجميعيا في الدولة بمد ال األجنبياالتفاقية يقوم الطرف 
بمد الطرف الوطني بالخبرة  األجنبي، كما انو يقوم الطرف فة لالستثمار لتصبح منتجا نيائياالمضي

ذا المنتج وكيفية تخزينو كما يقدم لو التدريب عمى تصنيع ى ،والخاصة بيذا المنتج الالزمةوالمعرفة 
عائد مادي يتفق عميو بين  األجنبيالطرف  بإعطاءذلك يقوم الطرف الوطني  وفي مقابل ،وصيانتو
 الطرفين.

الذي ي في السنوات القميمة الماضية، و يعكس ىذا االستثمار المباشر األجنبي الذي برز بشكل جم
يقوم عمى أساس االندماج و التممك، دخول المستثمرين األجانب في مختمف القطاعات اإلنتاجية منيا و 

ات الوطنية مع الشركات الدولية الخدمية، أين يتجسد ميدانيا ىذا الشكل عبر القيام بعمميات اندماج الشرك
 كذلك امتالك حصة من رأسمال الشركات الوطنية من طرف المستثمرين األجانب.و 

تجدر اإلشارة في ىذا السياق، أن ممكية رأس المال ال تعدو ألن تكون الشرط الوحيد والضروري و 
وجود االستثمار المباشر بل ىناك شرطا آخر يضاف لو وىو الذي يتمثل في إحكام الرقابة عميو و يكون ل

ذلك من خالل عدد األصوات الذي يتناسب مع الحصة النسبية في رأس المال المؤسسة و من ثم التمثيل 
 في مجمس اإلدارة.  

فعل نمو االستثمار المباشر لقد أضحى الشكل الغالب لالستثمار المباشر األجنبي، وذلك ب
 مؤسسة ما تأخذ المراقبة مناألجنبي ما بين الدول المتقدمة منذ عقد الثمانينات، و بيذه العممية فإن 

2من حقوق الممكية أي من رأسماليا 50%مؤسسة أخرى عن طريق حصوليا عمى األقل 
.  

وتتمخص  التممكلالندماج و  إلبرام صفقات مختمفة ثمة عوامل أساسية في الواقع تدفع بالمؤسسات
 ىذه العوامل في ما يمي:

 .البحث عن أسواق جديدة ومن ثم تعزيز الوضعية التنافسية فييا 

 .اختراق األسواق ومن ثم االستحواذ عمى موارد المؤسسات األخرى 

 .تقاسم المخاطر 

                                                 
 .491-492، ص ص 2221لطبعة االولى، االشعاع الفنية، االسكندرية، ا اديات االعمال واالستثمار الدولي،اقتص ،السالم ابو قحف عبد - 1

2-Denis- tersen  et  J. luc – bricout , op – cit, p 8.  



 المباشر   اإلطار النظري لالستثمار األجنبي                                                                   األول  الفصل  

- 24 - 

 

  .حوافز مالية و شخصية 

يمكن القول أنو ليس مرتبطا بخمق أداة   وعند مقارنة ىذا األخير مع الشكل األول ـ " إنشاء فرع "ـ
صناعية، بل ىو يسمح بالحصول المؤقت عمى حصص جديدة في األسواق التي احتفظت بيا المؤسسة 

كال االستثمار المباشر األجنبي باإلضافة إلى ذلك، فإن ىذا الشكل من ضمن أش  Rachetée.المنقذة
يعود سببو إلى التحوالت التي عرفتيا بعض  الذي عرف تقدما بارزا من حيث التجسيد في الواقعو 

في  )استخراج النفط, المالية و البنوك، االتصاالت، قطاع السيارات...الخ (القطاعات االقتصادية الحساسة
1السنوات األخيرة، و تتمخص ىذه التحوالت فيما يمي

: 

 الجديدة. اشتداد حّدة المنافسة في قطاع االتصاالت و صناعة المعمومات و التكنولوجيا 

  ىي قطاعات سابقا في الستينات والسبعينات و إعادة الييكمة الدولية في القطاعات التي تم تأميميا
 استخراجية مثل المحروقات، و قطاعات البنوك.

 .تعجيل حركة تدويل شركات اليندسة و الخدمات االستشارية 
يتمثل في تشجيع القيام التممك ة التي لعبتيا عمميات االندماج و إن أكثر األدوار الجوىري

مثل عادة تخصيص األصول في المنشآت. و ا  جل, مثل إعادة ىيكمة العمميات، و باإلصالحات طويمة األ
 ىذه العمميات يمكن أن تحمل في طياتيا فوائد طويمة األجل إذا ما صاحبتيا سياسات لتيسير المنافسة

 2تحسين اإلدارة الحازمة لمشركاتو 
الشكل أضحت ال تجري في الدول المتقدمة فحسب, بل تجري أيضا  إن العمميات الخاصة بيذا

في الدول النامية أو تمك الدول التي كانت تمتاز باالقتصاد المخطط و التي سعت في السنوات األخيرة 
التي جعمت من عمميات االندماج  إلى تكييف اقتصادياتيا مع التحوالت العالمية و من العوامل األساسية

حدث في  في الدول النامية تطبيق سياسة خصخصة المؤسسات المنتسبة لحكوماتيا، كما التممك تجريو 
االقتصاديات االنتقاليةـ دول أوربا الشرقية، أو الدول األخرى وىي دول جنوب شرق أسيا التي عانت من 

، كوريا، التي عانت منيا بالخصوص دول مثل أندونسيا، تايمنداو  1997األزمة المالية التي وقعت في سنة 
 ماليزيا...الخ.

                                                 
1  - Anne- marie alcabas ; edouarde- bourcier .et bruno-valesteinas, " les nouvelles forme de I.D.E", revue: 

problèmes économique, n 2660. avril 2000 .p 20.  
، مجمة عمميات اندماج الشركات و شرائيا عبر الحدود في شرق أسيا" ،"shoko- negishiو شوكو نجيشي   ashoka- modyأشوكا مودي  - 2

 .26ص  ،2001مارس  ،38المجمد   ،1العدد  ،التنميةالتمويل و 
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مازالت تسعى من خالل الخصخصة إلى أخرى سعت خالل السنوات األخيرة و ىناك دول نامية و 
تشجيع مثل ىذا النوع من االستثمار المباشر األجنبي، ألنيا أضحت جميعيا تعي بأىمية ىذا األخير من 

االحتكام إلى اإلدارة ية و التنافسجعميا تكون قادرة عمى سين الكفاءة المطموبة لشركاتيا و نواحي تح
 الجّيدة...الخ.   

لقد عرفت مثل ىذه العمميات ـ "االندماج و التممك "ـ في العالم تزايدا مفرطا, إذ قدر معدل نموىا و 
, في حين أجريت 1999و 1980بالتحديد ما بين سنة و  % 42السنوي خالل العشرين سنة الماضية بـ 

 1999و1987مميار دوالر, وما بين  2300بقيمة إجمالية  1999ل سنة عممية من ىذا النوع خال 24000
مميار دوالر مقابل صفقات  766مميار دوالر تقريبا إلى أكثر من  74,5ارتفعت قيمة ىذه العمميات من 

صفقة ، إلى جانب ذلك  استمر حجم تمك العمميات في االرتفاع ليبمغ  6000يتراوح عددىا اإلجمالي بـ
, و ىذه البيانات تبرر بما ال يدعو لمشك أن مثل ىذه العمميات 2000مميار دوالر سنة 1143,8 أكثر من 

ما  2001لقد قّدرت القيمة اإلجمالية لتمك العمميات التي أنجزت سنة حت أسموبا متزايد األىمية، ىذا و أض
يعود ، و 2000 مميار دوالر وىي القيمة التي تشّكل نصف قيمة العمميات التي أنجزت سنة 594يقارب 

ضعف ثقة قطاع األعمال المذين تعمقا مع أحداث د التي شيدىا االقتصاد العالمي و ذلك إلى حالة الركو 
1حيث ساىما ىذين العاممين في االنخفاض الحاد في عمميات االندماج و التممك 2001سبتمبر  11

. 

ميدانيا من خالل ىذه  أخيرا في ىذا الشأن يمكن القول أن االستثمار المباشر األجنبي يجريو 
األشكال الرئيسية المشاعة في شتى أنحاء العالم وىي البارزة عمى المستوى العالمي أيضا. لكن عممية 

جنسيات المنتسبة لمدول األصمية خاصة الشركات متعددة السيدىا من طرف الشركات األجنبية و تج
خاصة منيا الدول النامية، ىي عممية و  ستقطابيا من طرف الدول المضيفةاوخاصة منيا الدول المتقدمة و 

بالتالي درجة تطبيق كل من تمك األشكال ت مختمف تمك األطراف بشأن ذلك، و تتوقف عمى مدى تفضيال
الدول المضيفة مف األطراف ـ الشركات األجنبية و عمى أرض الواقع كانت تتوقف عمى تفضيالت مخت

العالمية في االنفتاح الحقيقي عمى التحوالت صادية و قتعمى األقل قبل بروز البوادر الحقيقية لمعولمة اال
 السنوات األخيرة.

 
 

                                                 
1
- CNUCED, "Rapport sur l'investissement dans le monde", 2002, p2. Et  CNUCED , communiqué de presse " 

selon les prévisions de la cnuced " – le volume mondial des investissements étrangers directs devrait dépasser 

1000 milliards de dollars , 2000, p 20.   
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 .المباشرالمطمب الثاني: الدوافع الكامنة وراء االستثمار األجنبي 
ن طرف أي دولة لقد حظيت دوافع لجوء المستثمر لتجسيد االستثمار المباشر األجنبي واجتذابو م

قد نجم عن ذلك تباين واضح ين, الخبراء ورجال األعمال، و صاديمتزايد من طرف االقتما باىتمام بالغ و 
األبحاث التي أجريت في ىذا الميدان. فيذه الدوافع ىذه الدوافع من مختمف الدراسات و في النتائج حول 

تذابو، بمعنى آخر أن يمكن اعتبارىا بمثابة أىداف كامنة وراء القيام باالستثمار المباشر األجنبي أو اج
التي يطمح إلييا البمد المضيف، تمك و تحقيقيا، افع ىي متباينة بين تمك التي يطمح المستثمر إلى ىذه الدو 

 عميو في ىذا السياق سنبمور ما يمي:و 
 .1دوافع المستثمر األجنبي الفرع األول:

الحديث عن دوافع المستثمر األجنبي يجرنا في الحقيقة إلى التساؤل عن يمكن بصفة مبدئية 
 عن تمك التي تدفعو لالستثمار المباشر في الدول النامية. وراء ىذا األخير بشكل عام، و ي تكمن الدوافع الت

 .دوافع لجوء المستثمر األجنبي لتجسيد االستثمار خارج الدولة األصميةأوال: 
مباشر األجنبي االقتصاديين عمى أّنيا إستراتيجيات االستثمار الفقد فّسرىا البعض من المفكرين و 

اء الذي تحدث عن ثالثة إستراتيجيات من ور   charles-albert michaletين ىؤالء نجد شارل ألبرت من بو 
 (1)ىي التي يجب تمييزىا وفق ما يمي:االستثمار خارج البمد األصل و 

المعتمدة الختراق مختمف مواقع الموارد الطبيعية المتنوعة، و من ثم فإن االستثمار وفق  اإلستراتيجية/ 1
 ستراتيجية ىو الذي يرتكز عمى قاعدة إنتاج و استغالل المواد األولية.ىذه اإل

 المعتمدة لغرض اختراق األسواق و التي بموجبيا يندفع المستثمر األجنبي لإلنتاج  اإلستراتيجية/ 2
 التسويق ضمن حدودىا.و 
المحّقق وفق ذلك األخيرة التي تتضمن ىدف التقميل من التكاليف أين نجد االستثمار  اإلستراتيجية/ 3

 يستيدف من ورائو تحقيق كفاءة عالية عمى جانب تحقيق الميزات بالمقارنة.
بالموازاة نؤّكد ىنا عمى حقيقة جوىرية تكمن في: أّن ىناك العديد من الدراسات التي دّعمت ما 

ذا السياق . حيث أجريت ىذه األخيرة في ىMICHALET  CHARLES-ALBERT أّكده شارل ألبرت
الجنسيات  من نتائجيا أن ىناك أربعة دوافع أساسية ترتكز عمييا إستراتيجية الشركات متعّددةكان و 

 التي يمكن اإلشارة إلييا بإيجاز جوىري:لالستثمار في الخارج و 
                                                 

جامعة وىران: كمية العموم  ،ل المؤسساتية في جذب االستثمارات االجنبية المباشرة في الجزائر، رسالة ماجيستيرحسان بن عودة، أثر العوام - 1
 .88، ص 2212االقتصادية، وعموم التسيير والعموم التجارية 
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يكمن في االختراق الجاد والكبير لألسواق العالمية، فيو الدافع األول الذي يجعل من / الدافع األول و 1
 الجنسيات تقّرر تفضيل التدويل بدال من التصدير. الشركات متعّددة

اج في الخارج بدال من التصدير، في ىذا اإلطار العام، التحميل أظير أن القرار اتخذ لصالح اإلنت
ىذا مرىون عامة بالنقائض الممّيزة لألسواق المراد اختراقيا،  المؤسسة تندفع إلنشاء فروع اإلنتاج في و 
استغالل اليد العاممة رة أو لتحويل )المواد األولية، و موارد غير مصدذلك الستخدام خارج، و ال

من التكاليف إلى جانب السعي لالستفادة مما يتوفر في  اإلمكانبالتالي التقميل قدر و (،  الرخيصة...الخ
تطويرىا ين المنتجات و الميارات العالمية و الكفاءة بغية تحسالدول من مراكز البحث المتطورة و بعض 

ت المختمفة المحمية، اإلقميمية ذلك عمى المستوياة رغبات واحتياجات المستيمكين وتطمعاتيم، و بيلتم
 الدولية.و 
رض بشدة كل من التي قد تعتفيكمن في تجّنب مختمف العوائق والحواجز المحتممة و  /أما الدافع الثاني2

الواردات بغرض الحيمولة دون الرسوم المجحفة عمى يا الضرائب و التجارة و من بينحركات االستثمار و 
إلى جانب العراقيل  (**)إغراق السوق، ومن العوائق أيضا البيئة المعادية لالستيراد أو نظام "قواعد المنشأ 

 الجمركية األخرى.
/ دافع تحقيق و نيل فرص صناعية ممكنة في األسواق العالمية, وفي ىذا الصدد نؤّكد عمى أّن ىناك 3

ل تختص في صناعات ذات االستخدام األمثل و القوي لمتقنية أو ذات التكاليف شركات عمى سبيل المثا
العالية في البحث و التطوير، حيث يمكن ليذه األخيرة من استغالل ذلك بحكم ما تتمّتع بو من مزايا 
 تقنية و إنتاجية و تسويقية في ىذه األسواق, وىذا ما يقضي بضرورة االستثمار المباشر في ىذه األسواق

 العالمية.
/ أما الدافع األخير فيكمن في اندفاع الشركات بشكل ضروري نحو إتباع أساليب و سياسات الشركات 4

، ىذا األخير ىو عامل من عوامل التدويل، بحيث (***)المنافسة ذلك بسبب وجود ما يسمى "احتكار القمة 
يا استخدام مختمف األساليب منيا عمى يدفع بيذه الشركات إلى المنافسة الحادة فيما بينيا مما يحتم عمي

سبيل الذكر وليس الحصر، القيام بالبحث و التطوير ألجل االبتكار، تكثيف اإلشيار...الخ وكل ىذا 
 يدخل في نطاق محاولة االستيالء عمى أكبر حصة في األسواق العالمية.
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 .ي الدول الناميةستثمار المباشر فدوافع المستثمر األجنبي الكامنة وراء اال ثانيا:
 : 1يمكن تمخيصيا فيما يمي

ل قبل ل ىنا أن معظم الدول النامية كانت تشكّ حيث نسجّ . وىو دافع تاريخي و سياسي :الدافع األول/ 1
لى حدّ وقتنا ىذا و  كانت ىذه الدول النامية إما تحت  ، حيثستعمارية الكبرىبعيد مناطق نفوذ الدول اال ا 

معظميا من الدول و ىي ستعمارية الكبرى أو الحماية مما سمح لتمك الدول اال االنتدابالتام،  رستعمااال
اتيا تحت أسموب: يقتصاداات تمك الدول المستعمرة ضمن يقتصاداالرأسمالية المتقدمة من إدماج 

يا ، بعد تييئتالخ...البشريةستغالل الموارد الطبيعية و االمكمل" إلى جانب قيام شركاتيا بقتصاد التابع و "اال
 لممناخ المالئم لتحقيق ذلك.

األسواق خاصة ىذه ق بأسواق الدول النامية الواعدة، حيث نسجل ىنا أن وىو الذي يتعمّ  :الدافع الثاني/ 2
قة من قبل المستثمر الخدمات المحقّ تجيب لكل ما يتم عرضو من السمع و معالم، تسل انكشافيافي ظل 

ظروف ن خالل اإلنتاج مباشرة في تمك األسواق في ظل األجنبي الذي يستطيع تمبية الطمب المحمي م
مكو تميم عجزىا مقارنة بما ثمن المؤسسة المحمية عمى المواجية و  عدم مقدرةو غياب المنافسة تّتسم ب

 المستثمر األجنبي من اإلمكانيات و المؤىالت.
لخ و منابع اسفات...الفو ممواد األولية من مناجم لمحديد والصمب و ل مصادر حقيقية ل/ منيا ما تشكّ 3

يدرك عمى أّنيا تمثل  -الشركات العمالقة -الغاز ىذا ما يجعل بالضرورة المستثمر األجنبي البترول و 
 ، وىذا ما ينطبق عمى الشركات الخ...التحويمي ستخراجي وستثمار اإلاال مواقع ىامة لالستثمار عبر

بين بريتش بتروليوم يسمى "الشراكة" بينيا و إطار ما  الكبرى البترولية الموجودة مثال في الجزائر في
واد من جية أخرى لغرض ضمان مصادر التموين بتمك المشال األمريكية ىذا من جية و  البريطانية، أو

عمى بعض الدول الرأسمالية المتقدمة و  رة في ىذا السياق إلى أنّ ار اإلشدتجاألولية وخاصة البترول... و 
حتالل بمدان مثل أفغانستان اا إلى حد التدخل العسكري و تية و بريطانيا لجأرأسيا الواليات المتحدة األمريك

تفاقيات العسكرية العراق أو التواجد العسكري في بعض الدول مثل دول الخميج تحت حجج واىية مثل االو 
ستغالل الخ و الحقيقة أن المبرر الرئيسي من وراء ذلك ىو اأو محاربة اإلرىاب، أو تغيير األنظمة...

 حمايتيا ألجل ضمان التموين منيا خدمة لمصالح الشركات الكبرى في ىذا المجال.منابع وآبار البترول و 
النقل، اليد العاممة الرخيصة إلى جانب التسييالت  نخفاض تكاليفاستفادة من / دافع اال4

عمى  كثر و يشّجعوأ األجنبي المستثمر ىذا الدافع مثمو مثل الدوافع السابقة يكّرس ثقةلخ، االجمركية...
                                                 

 .89حسان بن عودة نفس المرجع، ص  -1
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المستثمر  من يجعلاألمر الذي ، بمعنى آخر المضيفة التي تتمّتع بتمك الميزات ستثمار في الدولاال
 يستفيد منيا إن ىو حقا قّرر االستثمار فييا.

 المنصوص عمييا بموجب النصوص التشريعيةو التسييالت المقدمة ستفادة من مختمف الحوافز و / اال5
 مع اإلشارة إلى أنّ  النامية. الدول و التي تّم تبّنييا من طرفستثمار المباشر األجنبي تشجيع االالمتعمقة ب
إلى تطبيق سياسة الباب المفتوح عمى  بما فييا الدول العربية لجأت في السنوات األخيرة الماضية معظميا

تجسيد  لمية لمتجارة،العالم الخارجي من خالل تحرير التجارة الخارجية، مباشرة الحوار مع المنظمة العا
لو أنو في ذات لخ و ا...المالية، وتكثيف الجيود ألجل تحسين مناخ االستثمار فيياو  اإلصالحات الييكمية

التي ترجمت في بعض مواقفيا و التي مازالت سائدة مخاوف بعض الدول النامية ىناك الوقت نسجل 
التنمية قتصادياتيا، و اسمبية عمى  ستثمار المباشر األجنبي من آثارالمعارضة بسبب ما يشكمو اال

 الموعودة.
 .1ستثمار المباشر األجنبي من طرف الدول المضيفةدوافع اجتذاب اال ي:ثانالفرع ال

 من طرف بعض المستقطبستثمار المباشر األجنبي في الواقع تعددت الدوافع الكامنة وراء اال 
خر منيا ربما ما زال يتردد عمى تخطي ىذه د ىنا عمى بعضيا، كون أن البعض اآلؤكّ نالمضيفة و  الدول

ستثمار ىذا من جية و من جية أخرى لمييمنة الخطوة بسبب مخاوفو من اآلثار السمبية ليذا النوع من اال
 .نتشار الشركات متعددة الجنسياتاالكامنة وراء 
و التي  ةاعيجتماالو  ةقتصادياال األبعاد ذىذه الدوافع يمكن ترجمتيا في تمك األىداف التي تتخّ و 

 خدمة لمتنميةإلى األمام و النمو دفع وثيرة  التي تصب كّميا في مصبو تسعى لتحقيقيا الدول المضيفة 
 يمكن تمخيص ىذه الدوافع وفق ما يمي: و  اتيا.يقتصادو إنعاشا ال الشاممة

خبط فييا جعل المستثمر األجنبي يساىم في إيجاد حل ممكن لمعالجة مشكمة البطالة المحمية التي تت/ 1
تكون قادرة عمى خمق ستثمارية اذلك من خالل إقامة مشاريع األخيرة، أو سبيل منو لتقميصيا و ىذه 

 مناصب شغل جديدة.
حّدة من  التخفيفدافع عمى صر تالدول المضيفة ال يق من طرفستثمار المباشر األجنبي جتذاب اال/ ا2

 ل ىذه األخيرة متنوعة تمس صناعات جديدة البطالة من خالل إقامة مشروعات كثيفة العمالة بل لجع
 لخ.او قطاعات مختمفة مثل السياحة، المصارف، التأمين...

                                                 
كمية العموم االقتصادية وعموم  الجزائر) دراسة تطبيقية(، جامعة وىران: كوشير فيروز، محددات الطمب عمى االستثمار االجنبي المباشر:حالة - 1

 .79-78، ص ص 2212لعموم التجارية، التسيير وا
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ستفادة منيا لخمق دافع الحصول عمى مستوى معين من التكنولوجيا و مختمف معارفيا بغية اال /3
 قتصادي مستمر.ام تكنولوجيا ذاتية من جية و من جية أخرى لتحقيق تقدّ 

ي حتما المعارف التكنولوجية قد يؤدّ كتساب الميارات و ا في أنّ  الرابع لك قد يتجسد الدافعإلى جانب ذ/ 4
 إلى تحسين الوضع التنافسي ليذه الدول مقارنة بالدولة األم.

إحالل  -بحسب تفضيميا -بدافعقد يكون ستثمار المباشر األجنبي إلى جانب تمك الدوافع جتذاب اال/ا5
قتصاد تصديري قوي اضيفة محل الواردات ىذا من جية، ومن جية أخرى بناء اإلنتاج المحمي لمدول الم

 .ولو أن األمر ىنا يرتبط ،يسمح بتنمية تجارتيا الخارجية
/ إلى جانب ذلك تتسارع الدول المضيفة إلى تشجيعو بدافع أىميتو و التي تتجّمى من خالل أّنو يعتبر 6

العواقب مقارنة بالقروض الخارجية، و منعش لالستثمار محمودة بة وسيمة تمويمية خارجية بديمة و بمثا
 المحمي و تكممة لمموارد المحمية...الخ.

 المباشر. األجنبيالمطمب الثالث: الحوافز والضمانات الممنوحة لالستثمار 
 واإلعفاءاتمنح الدول المضيفة لممزايا  أنوالمالي عموما  من السائد في الفكر االقتصادي 
 الدول المضيفة. إلى األجنبيةجدب االستثمارات  إلىيؤدي بالضرورة  أنمن شانو  أشكاليابمختمف 
 إلىبدوره  أدىوقد استكانت ليذا الفكر معظم الدول النامية خاصة الدول العربية وىو ما  

اكتفاء ىذه الدول بتدبيج القوانين واإلعفاءات والمزايا والضمانات والتنافس عمى تقديم اكبر قدر منيا 
السعي بقدر معقول من الجيد لتوفير المناخ االستثماري المالئم بجوانبو المتعددة وتشير الكثير دون 
ىما: الضمانات  نوعين رئيسيين من عوامل الجذب إلىتحتاج  الدراسات ان االستثمارات األجنبيمن 

فة التكنولوجية والحوافز، ونقصد بالضمانات: مجموع الوسائل الكفيمة بحماية رأس المال المالي والمعر 
من تحقيق  األجنبيالحوافز فيي السياسات التي تمكن المشروع  إماضد الخطر والضياع والخسارة 

 والنمو. اإلنتاجمعدالت  أعمىاكبر معدل لألرباح وتحقيق 
 .األجنبي المباشر ثمارلالست: الحوافز الممنوحة الفرع األول

 ويمكن تصنيف ىذه الحوافز كما يمي:
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  حوافز ضريبية. أوال:
في صورة إعفاء أو تخفيض في الضريبة سواء كانت قصيرة او طويمة األجل وتتفاوت حسب وتكون 

 .1القطاع الذي توجو إليو االستثمارات
 أرباحواإلعفاء الضريبي ىو في حقيقة األمر يمثل تنازال من المجتمع عن حقو في جزء من  

وع بتحقيق ىدف محدد من األىداف القومية التي يرى المشروع االستثماري مقابل قيام ىذا المشر 
بالتحقيق من تحصيل الضرائب من ىذا المشروع، اي أىم من مساىمتو في اإلنفاق المجتمع أنو أولى 
الضريبي ىو تضحية اقتصادية يتحمميا المجتمع مقابل حصولو عمى  اإلعفاءن االعام وبالتالي ف

مفة الضريبية تعبير التك اإلعفاءاتولذلك يطمق عمى ىذه  اجتماعية، أوعوائد اقتصادية  أومنافع 
عاقةتتسم السياسة الضريبية لمبمد المستقبل بردع االستثمار  االجتماعية. ومن ثم بدييي إذ لتدفق  وا 

الشركات المستثمرة او بالتحفيز عمى االستثمار  أرباحكانت تقتطع مبالغ ضخمة من  إذاالرساميل 
يجبرنا لمحديث عن الضريبة كعائق ثم عنيا كمحفز  اء ضئيل وىذا ماكان االختط إذاوتشجيعو 
 لالستثمار.

الضريبة كرادع لالستثمار: تتمثل العوائق التي تجعل من السياسة المتبعة رادعا لالستثمارات  -1
 عموما في: األجنبية
ضرائب توقع كل من الدولة المستثمرة والدولة المستقبمة  أناالزدواج الضريبي: ويمكن -أ 

عمى صاحب االستثمار ويحدث ىذا عند اختالف المعايير المطبقة في كال البمدين ويؤدي االزدواج 
الضريبة، ولتفادي  األحاديةاقتطاع اكبر من ذلك الذي يحدث في الحالة  إلىالضريبي بطبيعة الحال 

اج الضريبي وذلك ىذا العيب بالنسبة ألصحاب الرساميل بدا المجتمع الدولي في دراسة قضية االزدو 
جزئيا بواسطة  أوكميا  االزدواجالدراسات بإمكانية استبعاد ذلك  أشارتحيث  األمممنذ عيد عصبة 

الضريبية لتأخذ الدول العمل بيا  لالتفاقياتنموذجين  آنذاك األممالدولية كما قدمت عصبة  االتفاقيات
 . 2في ىذا الميدان

ذنسيادي لمختمف الدول، الضريبية عمل التمييز في فرض الضرائب: إن السياسة -ب   وا 
ممارسة التمييز  أو األشخاصيكون لكل دولة حرية توحيد حرية المعاممة الضريبية تجاه مختمف 

                                                 
الموسي حجازي، التشريع الضريبي ودوره في تحفيز االستثمار، مؤتمر كمية التجارة جامعة االسكندرية بعنوان، الضرائب عمى الدخل في مصر  -1

 .318-317، ص 2221جويمية  13-12احد والعشرين وتحديات القرن الو 
 1976 ،خاصة في الدول اآلخذة في النمو، دار النيضة العربية، القاىرة -جنبية المباشرة عصام الدين بسيم، النظام القانوني لالستثمارات األ -2

 .116ص 
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الضريبي كأن توقع ضرائب عن الرعايا األجانب تفوق تمك الموقعة عن المواطنين، ومن البدييي ان 
 البمد المستقبل. إلىساميل حركة الر  أماميكون ىذا النوع من التمييز عائقا 

في وضع الضرائب وىذا ما  اإلفراط إلىفي األعباء الضريبية: قد تمجأ الدولة  المغاالة-ج 
  1عن االستثمار في تمك الدول. األجنبيردع المستثمر  إلىيؤدي 

 :أىميا أشكال: تأخذ الحوافز الضريبية عدة لالستثمارالضريبة كمحفز  -2
 الرأسماليةالجمركية المرتبطة بالواردات كاألصول  اإلجراءاتوتسييالت في  ضريبية إعفاءاتمنح  -أ

 ؛ اإلنتاجوالمواد الخام ومستمزمات 
من الضرائب عمى األرباح بعد انطالق مرحمة التشغيل لمدة طويمة  االستثماريةالمشاريع  إعفاء -ب

 عاما ؛ 15تصل في بعض البمدان الى  تصل في بعض البمدان مدة طويمة
 ؛تخفيض الرسوم المتعمقة باستغالل المرافق العامة كالمياه والكيرباء  -ج
مركية لمدة طويمة إعفاء الصادرات المواجية لممشاريع القائمة في المناطق الحرة من الرسوم الج -د

 بعد انطالق مرحمة التشغيل ؛
 .إمكانية استخدم االىتالك المتسارع واالستفادة من تقنية القرض الضريبي -و

 .2حوافز تمويمية ثانيا:
وىي تتضمن قيام حكومات الدولة المضبفة لتزويد المستثمر االجنبي باالموال بشكل مباشر 
وقد يكون التمويل في شكل منح استثمار او تسييالت ائتمانية مدعمة وفي ىذا المجال تشير بعض 

ى قيام حكومات تمك الدول التجارب الدول النامية في امريكا الالتنية وشرق آسيا والشرق االوسط 
 : 3يميبتقديم حوافز تتضمن ما 

 تقديم تسييالت لمحصول عمى قروض من البنوك الوطنية وتخفيض معدالت الفائدة عمييا ؛ -1
في المستقبل  والتوسيعاتالمشاريع  إلقامةالبحوث ودراسات الالزمة  إلجراءتقديم مساعدات مالية  -2

 في مختمف المجاالت واألنشطة .

                                                 
 .54، ص 2224االستثمارات، دار اليومة، الجزائر  قادري عبد العزيز، االستثمارات الدولية في التحكيم التجاري الدولي وضمان - 1
زيدان محمد، االستثمار األجنبي المباشر في البمدان التي تمر بمرحمة انتقال، نظرة تحميمية لممكاسب والمخاطر، مجمة اقتصاديات شمال  - 2

 . 119-122، ص ص 2224، جامعة الشمف، 1إفريقيا، العدد رقم 
 .22، ص 1999صاديات االستثمار الدولي، الطبعة الثانية، المكتب العربي الحديث، عبد السالم أبو قحف، اقت - 3
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 .1وافز أخرىح الثا:ث
 وتمنح ىذه الحوافز وفق شروط معينة يتم االتفاق عمييا مثل : 
 عدم فرض قيود عمى التممك الكمي أو الجزئي لممشروعات االستثمارية ؛ -1
 الخاصة باالستثمارات ؛ واألراضيتخفيض قيمة إيجار العقارات  -2
 ق نسب معينة ؛الخارج وف إلى األجانبأجور و  رباحاألالسماح بتحويل  -3
 توسيع المشروعات القائمة  ؛ إلىتقديم مساعدات خاصة لمبحوث والدراسات اليادفة  -4
 .الت التي يعرفيا االقتصاد الكميختالمساىمات لتعويض اإل إلىيل الديون تحو  -5

ية وتقوم بمنح ىذه الحافز لمدول التي تعاني من وطأة المديونية ولو دور مزدوج فيو من ج
 . األجنبيةومن جية أخرى يعمل عمى تشجيع لالستثمارات  ،ةالتخفيض من حدة المديوني يعمل عمى

  .الستثمارات األجنبية المباشرةل الضمانات الممنوحة: الفرع الثاني
 أنواعثالثة  األقلمن المخاطر الغير التجارية يقتضى عمى  األجنبيةإن حماية االستثمارات  

 ة وىي:من الوسائل الخاصة بيذه الحماي
 .وسائل الحماية الموضوعية أوال:

المناخ السياسي في الدولة التي ينوى استثمار أموالو  إلىإن من حق المستثمر أن يطمئن  
فييا فميما توافرت لممستثمر التسييالت الرئيسية في القطر المضيف الستثماره ) إعفاءات ضريبية 

الثقة  انعداموفُا من المخاطر غير التجارية، ويعد أموالو، خ استثمارأو غيرىا( فيو سيظل مترددُا في 
 . 2األجنبية األموالأكبر عائق لتدفق رؤوس 

ىذه الحقيقة، فحاولت بوسائل شتى أن تصمح  األموالوقد أدركت الدولة المستوردة لرؤوس  
ىو  لالشعور باالطمئنان، فأول ىذه الوسائ األجنبيمن مناخيا االستثماري عمى نحو يمنح لممستثمر 

أو الحجز  األجنبيةأن تنص التشريعات الداخمية لمدولة المضيفة عمى عدم جواز تأمين المشروعات 
 عمى أمواليا أو مصادرتيا أو فرض الحراسة عمييا .

أكبر من االطمئنان عن طريق وسيمة  اوليذا تحرص الدولة عمى منح المستثمر األجنبي قدر  
ة بمقتضى معاىد األجنبيةلتزاميا بعدم التعرض لالستثمارات أكثر فاعمية من سابقتيا وذلك بتأكيد ا

                                                 
قدي عبد المجيد، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ االستثماري الجديد، الممتقى الوطني األول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة _  1

 .262-259، ص ص 2222أفريل  9-8غواط، ، جامعة األودورىا في التنمية
 . 22-18، ص ص 1977ىشام صادق، النظام العربي لضمان االستثمار ضد المخاطر الغير التجارية، منشأة التعارف، االسكندرية،  -2
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 أيوعمى ىذا النحو فإن إقدام الدولة المضيفة لالستثمار عمى اتخاذ  ،دولية بينيا وبين دولة المستثمر
دولي  اللتزاممن شانو المساس بحقوق المستثمر األجنبي، سوف يشكل في ىذه الحالة مخالفة  إجراء

التي  األضراروقد تنص المعاىدة في ىذه الحالة أن يكون مساويا لقيمة  التعويض أداءتقتضي 
 المستثمر وان يكون حاال فعاال. أصابت
 إذا إال األكملعمى الوجو  تأتيلن  األجنبيةوفي ىذه الحالة فان وسائل حمايتيا لالستثمارات  

 .األحوالالمتطمبة في مثل ىذه  اإلجرائيةاقترنت بالحماية 
 .اإلجرائيةل الحماية وسائثانيا: 

ال يكفي وحده  األجنبيةتثمارات ان تحديد القواعد الخاصة بالحماية الموضوعية لالس 
يكون ىناك ىيئة قضائية محايدة  أنبل يتعين لكفاية ىذا االطمئنان  األجنبيالطمئنان المستثمر 

ستثماره، وذلك الن خضوع عند قيام النزاع بينو وبين القطر المضيف ال إلييايمجأ  أنيمكن لممستثمر 
السائدة في مثل  اإلجرائيةمثل ىذا النزاع الختصاص المحاكم المحمية لمقطر المضيف وفقا لمقواعد 

والى ارتياحو، كما انو الحماية  اطمئنان المستثمر إلىيدعو  أمرىذا القطر، ال يعد بالقطع 
رون في الخارج ليست كافية في حد الدبموماسية التي قد تضيفيا الدولة عمى مواطنييا الذين يستثم

لدول ذاتيا الن اعتبارات سياسية عديدة قد تحول دون ذلك تحقيقيا، ليذا فقد حرصت بعض ا
 أنالمضيفة لالستثمار عمى تخصيص محاكم خاصة لمنظر في المنازعات القائمة بين الطرفين عمى 

 إلىجنبي بما فييا الكفاية بالنظر تمثل ىذه الحماية اإلجرائية عمى فائدتيا ال تطمئن المستثمر األ
 إبرامجانب  إلىالمال ليذا يفضل المستثمرون  لرأسقضاء يتبع الدولة المضيفة  أيتشكيكو في 

نزاع ينشئ بين الطرفين لييئة تحكيم  أي بإحالةاتفاقيات بينيم وبين حكومات الدول المضيفة تقضي 
 .1الطرفين ويبرم ىذا االتفاق بن باتفاقيماخاصة يتم تشكيميا 

 .األجنبيةضمانات االستثمارات ثالثا: 
المال الخاضع لسيطرة  رأسبعض  أويغطي ىذا النوع من التامين االستثمار في ممكية كل  

مسؤولية غير محدودة، وتتم عممية الضمان بواسطة  والتزامعن ، ويكون مسؤوال األجنبيالمستثمر 
   .مضمانوثائق الضمان التي تطرحيا الييئات الدولية ل

   
                                                 

قدي عبد المجيد، وصاف سعيدي، سماللي يجضية، آليات ضمان االستثمارات االجنبية، حالة النظام العربي لضمان االستثمار، ورقة مقدمة  - 1
 ،2224مارس  15-14، جامعة سكيكدة “سبل تنشيط االستثمارات في االقتصاديات االنتقالية“ى الدولي العممي الثاني لمممتق
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 لثالثاالمبحث 
 .وآثاره عمى اقتصاديات الدول المضيفة محددات االستثمار األجنبي المباشر

 
نما يمتد  إن البيئة المناسبة  لنجاح االستثمار ال تتوقف عمى موارد الدولة الطبيعية والبشرية فقط، وا 

حيث النمو أو االنكماش فضال مناخ االستثمار ليشمل درجة الثقة في احتماالت اقتصادىا القومي من 
عن مدى وجود توازن مناسب في عالقات اإلنتاج والتوزيع واالستيالك، يضاف إلى ذلك اإلمكانيات 

المؤسسات المالية في ظل التصديرية في الحاضر والمستقبل، كل ذلك في إطار عالقات متوازنة مع 
 الدولية.المديونية أعباء 

 .المباشر األجنبي : محددات االستثماراألولالمطمب 
الجاذب لالستثمارات االجنبية المباشرة، عمى العديد من المحددات التي يرتكز المناخ االستثماري  

 تؤثر عمى قرار المستثمر لتفضيل االستثمار في دولة عن غيرىا من الدول.
 .األجنبي لالستثمارالمناخ االستثماري كعامل محدد  :الفرع األول

مجموعة الظروف والمؤسسات اخ االستثماري، حيث عرف بأنو )لممنمن تعريف  أكثريوجد 
 . 1في ثقة المستثمر وتقنعو بتوجيو استثماراتو إلى بمد آخر(االقتصادية والسياسية التي تؤثر 

القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تكون  األوضاعانو )مجمل عرف كما  
 .2حد كبير ( إلى، ومكونات ىذه البيئة متغيرة ومتداخمة البيئة التي يتم فييا االستثمار

انو )مجموعة القوانين والسياسات  لممناخ االستثماري حيث عرف عمى آخرويوجد تعريف  
االقتصادية والقانونية والسياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعو بتوجيو استثماراتو إلى بمد دون 

، أي إن المناخ االستثماري  3خر عمى بيئة االستثمار واألعمال ( اآلخر، أي أنيا تؤثر بشكل أو بآ
 بصفة عامة يتكون من مجموعة من عناصر اقتصادية وغير اقتصادية .  

 وال: العناصر االقتصادية.أ
وىي تتمثل في السياسات االقتصادية الكمية وخاصة فيما يتعمق بسعر الصرف وسعر الفائدة  

لتي تسمح لممستثمر بتحويل أرباحو أو رأسمالو عند الضرورة لمخارج، ووجود وقوانين العممة األجنبية ا

                                                 
 .15ص   ،1991، دار الشروق راتيجية قومية لالصالح االقتصاديسعيد النجار، نحو است -1

 .9ص  ، 1993، الدول العربيةستثمار في ، التقرير السنوي عن مناخ االالمؤسسة العربية لضمان االستثمار -2

 .11ص .1996اكتوبر 14-12، القاىرة كز تنمية االعمال، مر ، االقتصاد من اجل مستقبل عربي، االىرام لمصحافةمندوة االىرا -3
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ضريبي والسماح لقوى السوق بتحديد األسعار طبقا لقوى العرض والطمب دون تدخل تحكمي نظام 
 من جانب الدولة.

 :إلىكما يمكن تقسيم العناصر االقتصادية  
 ألجنبي المباشر مثل ارتفاع معدل عناصر ايجابية، وىي العناصر التي تشجع االستثمار ا

 ومدى توافر العمالة المدربة . األجورنمو الناتج المحمي وانخفاض مستوى 
  زيادة العجز في ميزان  وأىميا األجنبيعناصر غير ايجابية، وىي تحد من االستثمار

 وفي الميزانية وارتفاع معدل التضخم . المدفوعات 
 ثانيا: عناصر غير اقتصادية.

في االستقرار السياسي واألمني، ووجود نظام قانوني وقضائي فعال يحمي المستثمر من تتمثل  
اإلجراءات التعسفية ويمكنو من قضاء حقوقو سريعا وكذلك وجود قوانين عمالية فعالة عادلة تنظم 

 العالقة بين العامل وصاحب العمل.
عينة من المستثمرين  المؤسسات المتخصصة في مجال االستثمار باختيار إحدىقامت وقد   

حول مناخ االستثمار في الدول العربية والعناصر الجاذبة لالستثمار والمعوقة لو،  أرائيملمتعرف عمى 
مجموعات من حيث  إلىوكانت نتيجة البحث انو تم تصنيف العناصر الجاذبة لالستثمار والمعوقة لو 

 :1وىي كما يمي أىميتياترتيب 
 :العناصر الجاذبة لالستثمار -1
  :األولىالمجموعة  - أ

 ف باالستقرار السياسي واالقتصادي .تمتع القطر المضي 
 . حرية تحويل األرباح واصل االستثمار لمخارج  

 . استقرار سعر صرف العممة المحمية 

 . سيولة إجراءات الحصول عمى ترخيص االستثمار والتعامل مع الجيات الرسمية 

  :المجموعة الثانية  - ب
 رتفع عمى االستثمار . إمكانية تحقيق عائد م 
 . اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية 

 . وضوح القوانين المنظمة لالستثمار واستقرارىا 

                                                 
  .15-12، الكويت، ص 1993المؤسسة العربية لضمان االستثمار،  التقرير السنوي لمناخ االستثمار، -1
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 . توفر البنية الييكمية وعناصر اإلنتاج 

  :المجموعة الثالثة -ج
 . توفر شريك محمي من القطر المضيف 
 . حرية التنقل 

 . حرية التصدير 

 . توفر فرص استثمارية 

 صر المعوقة لالستثمار:العنا -2
 :األولىالمجموعة  - أ

 . عدم االستقرار السياسي واالقتصادي 
  والترخيص .الروتين والبيروقراطية وصعوبة التسجيل 

  . عدم وضوح واستقرار قوانين االستثمار 

 . عدم ثبات وتدىور سعر صرف العممة المحمية 

  خارج .ال إلىواصل االستثمار  األرباحالقيود المفروضة عمى تحويل 

  من الضرائب والرسوم الجمركية . اإلعفاءعدم 

 . عدم توفر قوانين لتشجيع االستثمار 

 . عدم توفر الكفاءات الالزمة لممشاريع 

  :المجموعة الثانية  - ب
 . عدم توفر مناخ استثماري مالئم 
  توفر النقد األجنبي .عدم 

 . صعوبة التعامل مع األجيزة الرسمية المعنية باالستثمار 

 التنقل والحصول عمى تأشيرات الدخول . صعوبة 

 . عدم توفر األيدي العاممة المدربة 

 . عدم وجود جية واحدة ترعى مصالح المستثمر 

 . صعوبة تحقيق عائد مرتفع عمى االستثمار 

 . عدم توفر شريك محمي من القطر المضيف 
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 المجموعة الثالثة: -ج
 . عدم توفر البنية الييكمية وعناصر اإلنتاج 
  توفر االستقرار األمني .عدم 

 . ازدواجية الضرائب 

 . ارتفاع معدالت البطالة 

 . ارتفاع معدالت التضخم 

  الحكومية.تسميط السمطة 

 . عدم توفر خرائط استثمارية 

 . ضعف البنية األساسية 

  :المجموعة الرابعة -د
 . غياب الدعم المادي والمعنوي من قبل القطر المضيف 

 . محدودية السوق المحمية 

 . عدم توفر فرص استثمارية 

 . احتكار القطاع العام لمعظم األنشطة االقتصادية 

 . عدم توفر أنظمة مصرفية متطورة 

 . تفشي الرشاوى والعموالت 

  العربي.غياب التكامل االقتصادي 

  :المجموعة الخامسة -و
 . عدم توفر بنوك المعمومات 
 ستثمار .عدم توفر التنسيق بين الدوائر الرسمية المعنية باال 

 . عدم تنفيذ التزامات القطر المضيف لالستثمار 

 . عدم وجود سوق مالية متطورة 

 . عدم ثبات السياسة االستثمارية 

  االئتمانية.ارتفاع معدالت الفائدة عمى التسييالت 

  المالية . لألوراقعدم وجود سوق منظمة 

 . عدم كفاية الحوافز لالستثمارات الوافدة 
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 .المحددات الرئيسية لالستثمار األجنبيأىم  :الفرع الثاني
ومن      مجموعة من العوامل التي تؤثر عمى مناخ االستثمار في أي دولة بصفة عامة ىناك      

 :أىم ىذه العوامل ما يمي
 االستقرار. أوال:

ما يؤثر عمى االستثمار ىو السياسات التي تتبعيا الدولة سواء في المجال السياسي  أىممن  
في المجاالت االقتصادية  أو، ومدى االستقرار الداخمي، األخرىعالقاتيا مع الدول من حيث 

االستثمار المرغوب فيو والتي تسعى أغمب الدول إلى العمل عمى جذبو ىو  أنوالمالية، حيث 
أن يطمئن المستثمر عمى استقرار الوضع ، مثل ىذا االستثمار ال بد األجلاالستثمار الطويل 

تصادي في الدولة المضيفة لالستثمار، لذلك بجب أن تقوم الدول المضيفة لالستثمار السياسي واالق
عمى إتباع سياسات اقتصادية تؤدي إلى استقرار األوضاع بيا أو أن ال تعتمد عمى التدخل الحكومي 
المستمر من جانب الحكومة، وأيضا يجب رفع كفاءة األجيزة الحكومية المسؤولة عن حركة االقتصاد 

ء في أجيزة الضرائب أو المؤسسات المصرفية وعمى رأسيا البنك المركزي والبنوك األخرى وسوق سوا
  1المال.
 .يالنظام القانوني والتنظيم ثانيا:

إن النظام القانوني والتنظيمي في الدولة المضيفة لالستثمار لو أىمية في جذب االستثمارات  
جراءات سواء من حيث القواعد التي حيث انو الذي يترجم السياسات االقتصادية في  صورة قواعد وا 

نظام القضاء والتحكيم الذي يحسم المنازعات  أوالمؤسسات المسؤولة عن تطبيقيا،  أويحتوييا 
تكون القوانين واضحة ومعروفة تستيدف حماية الممكية والعقود  أنالناشئة بشأنيا، ويجب 

ى حسم المنازعات بسرعة وعدالة وعمى معاقبة ال بد من توافر قضاء قادر عم وأيضاوالمعامالت، 
سياسة  أليعنصرا رئيسيا مكمال النظام القانوني والقضائي كفاءة الفاسدين بطريقة حاسمة، ويعتبر 

 2اقتصادية ناجحة.
 ثالثا: العمالة.

يمكن  أوعمالة يمكن االعتماد عمييا، وىذه العمالة تكون مدربة جيدا  إلىويحتاج االستثمار  
تتسم بااللتزامات وتخضع لقوانين تحمي حقوق العمال، ولكنيا  أنا بمجيودات قميمة، ويجب تدريبي

                                                 
  .132، ص 1995،  442-439ستثمار الخاص، مجمة مصر المعاصرة، العددان ات االقتصادية الكمية لال، المحددليمى الخواجى -1
 . 242-239ص  ،1993 الكويت، ابراىيم شحاتة، نحو اصالح شامل، دار سعاد الصباح، - 2
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خدمة من يفيضون عن حاجة العمل طبقا لظروف العمل  بإنياءتسمح بعقاب غير الممتزمين وتسمح 
وليس معنى ذلك التضحية بحقوق العاممين، ولكن يعني ذلك توفير نظام لمتامين االجتماعي يضمن 

وقد تالحظ أن اغمب االستثمارات يجد عمال جديدا،  أن إلىتم االستغناء عنو  إذامل دخال مؤقتا لمعا
 والرأسماليوناألجنبية المباشرة عمى مستوى العالم كانت من دول صناعية إلى دول صناعية أخرى، 

ستثمار الكبار يفترض فيو العقالنية في التصرف االقتصادي فالبد إذا من سبب النصرافيم عن اال
منو  أعمىالعامل في الدول الصناعية  إنتاجية أنفي الدول النامية وىذا السبب موجود وواضح وىو 

 بإنتاجيةتصبح تكمفة العامل في الدول الصناعية مقارنة  أن إلىالذي يؤدي  واألمرفي الدول النامية، 
  1.األم أو شبو األم اقل بكثير من تكمفة العامل في الدول النامية

 عا: البنية األساسية.راب
كافية من حيث نوعيتيا وتكاليف استخداميا وقدرة  أساسيةبنية  إلىويحتاج االستثمار الناجح  

االتصال مع الخارج بسيولة بحيث يتمكن المستثمر من التحرك السريع استجابة لمسوق، ومعنى ذلك 
اء في الموانئ او المطارات او تعقيدات كثيرة سو  أوبتكاليف معقولة ودون قيود توافر وسائل النقل 

الالزمة  األرضالطرق ، كما يجب توافر وسائل االتصاالت في الداخل والخارج الى جانب توافر 
 .2المشروعات وتوافر الكيرباء الالزمة لمتشغيل إلقامة

 خامسا: التمويل.
مر عمى ان القدرة عمى تمويل المشروع سواء عن طريق البنوك، او سوق المال تساعد المستث 

ستظل االستثمارات  األجيزةمن موارد مالية حيث انو بدون توافر تمك  إليوالحصول عمى ما يحتاج 
 صغيرة الحجم .

نماولكن ليس توافر وسائل التمويل لممشروعات المدروسة جيدا فقط ىو الميم،   توافر  أيضا وا 
الفوائد المستحقة عمى  إلىر التمويل بشروط وتكاليف معقولة، وال تحتسب ىذه التكاليف فقط بالنظ

نماالقروض،  بالنسبة لفترة السداد وعممية السداد والرسوم التي تفرض عمى العمميات  أيضا وا 
 المالية. األوراقفي سوق  األسيمالمصرفية وعمى قيد 

 
 

                                                 
 . 18، ص 1994لمبحوث االقتصادية،جمعية العربية ال ،، التنمية البشرية )المفيوم ، القياس ، الداللة (إسماعيل صبري عبد اهلل- 1

 . 134، ص 1995ن خمدون، ، دار األمين وابة، وصيتي لبالدي )الجزء الثاني(إبراىيم شحات - 2 
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 سادسا: موقف الراي العام.
في زيادة  األمل العام في الدولة يرحب باالستثمارات الخاصة ويرى فييا الرأييجب ن يكون  

القطاع  أنفرص العمل وفي تحقيق التنمية االقتصادية حيث انو يوجد فكرة سائدة في بعض الدول 
 والمجاالت ويسيطر عمييا القطاع العام.  األنشطةال يستثمر في بعض  أنالخاص البد 

 .يفةالمض المطمب الثاني: آثار اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر عمى اقتصاديات الدول

 المضيفة الدول اقتصاديات عمى المباشر األجنبي االستثمار يحدثيا التي والتغيرات اآلثار تعتبر

 البمدان في التنمية أىداف تحقيق في ونجاحيا جديتيا مدى حول والتساؤالت الشكوك يثير جدليا موضوعا

 .المضيفة
 اتجاىات ثالثة وجود إلى اآلثار ىذه بدراسة اىتمت التي المباشر األجنبي االستثمار أدبيات وتشير

 تأثير من لو لما نظرا االستثمارات من النوع ىذا ومزايا وفوائد أىمية المؤيدة النظر وجية ترى حيث رئيسية،

 اليد وتأىيل التكنولوجيا، ونقل واالستثمار االدخار بين الفجوة سد طريق عن النمو معدالت عمى إيجابي

 مما أكثر تأخذ األجنبية االستثمارات أن فتعتبر المعارضة النظر وجية أما .الصادرات حجم وترقية العاممة،
 ميزان عجز تعميق في تتسبب حيث مزاياه، من أكثر المباشر األجنبي االستثمار أعباء وأن تعطي،

 موبتدخ. الوطنية السيادة عمى السمبي تأثيره جانب إلى المحميين واالستيالك اإلنتاج أنماط وتشويو المدفوعات

 .المضيفة البمدان في السياسية القرارات عمى التأثير في
 اقتصاديات عمى المباشر األجنبي االستثمار اجتذاب آثار بالتحميل المطمب ىذا وسيتناول

1المضيفة الدول
. 

  .العمالة مستوى عمى آثاره :الفرع األول

 النتائج أن كما محدود. تزال ال الجنسيات متعددة لمشركات التوظيفي البعد تناولت التي التطبيقية الدراسات إن

 األجنبي االستثمار مساىمة مسألة تقييم فييا يصعب درجة إلى متباينة كانت الدراسات، تمك بيا جاءت التي

 عمى المباشر األجنبي االستثمار آثار فإن العموم، وعمى .المضيفة البمدان في العمالة مستوى عمى المباشر

 ما حد إلى ترتبط اآلثار ىذه فإن كذلك .المباشرة غير والصيغة المباشرة، صيغةال تخذ ت العمالة مستوى

 مؤسسة أو فرع إنشاء حالة في آثاره أن حيث المباشر، األجنبي االستثمار يتخذىا التي باألشكال

                                                 
1  -  karim khaddouj-l’impact des investissement directs etrangéres  (IDE) sur la croissance de l’économie 

maroucaine- viiéme journées  internatonales d’études jean monnet- université mohmed v souisi rabat maroc 4-5 

juin 2008 -p 07. 
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Greenfield مؤسسة اقتناء حالة في تنتج التي اآلثار تمك عن تختمف Mergers and acquisition  اآلثار 

 :التالية الحاالت في العمالة مستويات عمى المباشر األجنبي لالستثمار المباشرة اآلثار تظير .لمباشرةا
 .جديدة إنتاج وحدة إلنشاء معين قطاع نحو المباشر األجنبي االستثمار اتجاه حالة أوال:

 يكون لتاليوبا شغل، مناصب بتوفير تسمح المستثمرة األموال رؤوس تدفق من ميما جزءا يشكل فإنو 
 االستثمارات خالل من يظير ما وىذا العمالة، مستوى عمى إيجابي تأثير ذو المباشر األجنبي االستثمار

ندونيسيا، كالصين، النامية البمدان بعض في الجديدة  أخرى. آسيوية وأقطاب  ةوسنغافور  وا 

 .موجودة شركة اقتناء حالة ثانيا:
 مستوى عمى سمبا يؤثر مما لمعمال، الكمي حتى أو يالجزئ االستغناء قرار يتم أن يحتمل حيث

 الدولة اقتصاد في العمالة عمى المباشر األجنبي لالستثمار السمبي األثر يظير الحالة ىذه وفي .العمالة

 .المضيفة

 . األجنبي المستثمر طرف من المستخدمة التكنولوجيا طبيعة ثالثا:
 بحال مقارنة العاطمة العاممة اليد تشغيل إلى ذلك ؤديي العمل، كثافة ذات تكنولوجيا تبني حالة ففي

 أثر وىو العاممة، اليد تشغيل تدني إلى يؤدي الذي األمر المال، رأس كثافة ذات تكنولوجيا استخدام تم لو

 .العمالة مستوى عمى االستثمارات من النوع ليذا سمبي

 ، 1992 1985 الفترة بين بنسبة لعالما في المباشر األجنبي االستثمار تدفقات زيادة من الرغم وعمى
 يؤكد ما وىذا الفترة، نفس في  12%نسبة تتعدى لم األجنبية الشركات قبل من المعروضة العمل فرص أن إال

 .المضيفة الدول في الشغل عالم ييدد المباشر األجنبي االستثمار أن

 تضمن السياق ىذا في فإنو ن،العاممي كفاءة رفع عمى المباشر األجنبي االستثمار أثر حيث من أما

 الذي األمر المطموبة، والميارات الخبرات الكتساب المحمية لمعمالة فرصة الجنسيات المتعددة الشركات

 (Doing How) االحتكاكية، بالتأثيرات يسمى ما بفعل المحمية الشركات أداء عمى إيجابية بصورة ينعكس

 العمالة مستوى عمى المباشر األجنبي لالستثمار المباشرة آلثارا تظير .المباشرة غير اآلثار ((Spilloversو،

 :1التالية الحاالت عرض خالل من وذلك سمبي، أو إيجابي بشكل أكانت سواء المضيفة، الدول في

                                                 
1

 .22، ص2228دائرة التخطيط واالحصاء االمارتية ، االستثمار االجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، دراسة تحميمية، اوت - 
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بين  الروابط تكريس بفعل  :الوطني االقتصاد مجمل في مباشر غير بشكل المولدة العمالة حالة -1
 مع طويمة األجل التوريد عقود إبرام خالل من ذلك ويظير األجنبية، الشركات وفروع المحميين الموردين

 .لمعمل فرص جديدة بتوفير التعاقدية التزاماتيا عمى وحفاظا األخيرة، ىذه يدفع مما المحمية، الشركات

 دانالبم في لمتصدير جديدة أسواق فتح في األجنبية الشركات تساىم لمتصدير: الموجو االستثمار حالة -2

 مزايا من المضيفة البمدان بو تتمتع العالمية، ولما السوق في قوة من الشركات ىذه تمتمكو لما المضيفة،

 الجنوبية كوريا مثل كثيرة دوال استفادت وقد .بوجو عام اإلنتاج مدخالت تكاليف انخفاض في تتمثل نسبية،

 ىذه حدود خارج الرئيسية مراكزىا تقع لميةالعا اإلنتاج في نظم االشتراك في وماليزيا وسنغافورة وتايوان

 ىائمة ألعداد الصناعة ىذه استيعاب إلى ذلك أدى وقد العالم، اإللكترونيات في صناعة في خاصة الدول،

 .العمالة مستوى عمى المباشر األجنبي االستثمار من النوع ليذا اإليجابي األثر يعكس مما الفنية العمالة من

 والشركة األجنبي الفرع بين المنافسة تحسم ما غالبا :المحمية والشركة األجنبي الفرع بين المنافسة حالة -3

 الكفاءة مجال في لقدراتو العالية نظرا األجنبي، الفرع لصالح النشاط أو الصناعة قطاع نفس في المحمية

 يتحتم األجنبي، رعالف واجية ومنافسة م في المحمية الشركة عجز وأمام التسييرية،و  التنظيمية والميارات

 في سمبيا األثر يكون وبالتالي العمال، إلى تسريح يؤدي ما وىو الغمق قرار واتخاذ السوق، من الخروج عمييا

 البرازيل ففي . الواقعية التجارب لبعض عرضو في قحف أبو السالم عبد الحقيقة ىذه أكد وقد .الحالة ىذه

 صناعة مجال قٌ حعمل وطنَت شزكت 300 عن زيدي ما( 1972-1975)الفترة خالل السوق من اختفت

 ياتالجنس متعددة الشركات وبين بينيا الشديدة المنافسة نتيجة )الخفيفة الصناعات( األغذية
 .المدفوعات ميزان عمى هأثر  :الفرع الثاني
 سمبية آثار إلى المضيفة الدول اتمدفوع ميزان عمى المباشر األجنبي االستثمار أثر تصنيف يمكن

 .1إيجابية ثاروآ
 .السمبية اآلثار أوال:

 موازين عمى سمبيا دورا يمعب المباشر األجنبي االستثمار أن المعارضة النظر وجية أصحاب يرى

 :التالية لألسباب وذلك المدفوعات،

 القصير، المدى عمى األجنبي االستثمار لتدفقات والمصاحبة المدفوعات ميزان عمى اإليجابية اآلثار إن 1  

 أرباحيا بتحويل االستثمارات تمك تبدأ عندما الطويل، المدى في المعاكس االتجاه إلى تتحول أن تمبث ال

                                                 
، لعمميةودورىا في تنمية االقتصاديات النامية، مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث امحمد صقر وآخرون، االستثمارات االجنبية المباشرة   - 1

 .5، ص2226، سوريا 3، العدد 28سمسمة العموم االقتصادية والقانونية، المجمد 
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 عقب والسيما آسيا، شرق جنوب دول في حدث ما ذلك عمى شاىد وخير  .الخارج إلى أصوليا من وجانب

 المتعددة الشركات نشاط فإن ذلك، عمى عالوة .الماضي القرن من التسعينيات عقد في اآلسيوية األزمة

 كل توفر عدم حالة في والخدمات الوسيطة السمع من المضيفة الدولة واردات زيادة إلى يؤدي الجنسيات

 إلى يؤدي ما وىذا األجنبية، الشركات طرف من عمييا الحصول تكمفة ارتفاع عند أو محميا، العناصر

 .المضيفة لمدول األجنبية العممة استنزاف
 المحمي، االقتصاد مع ضعيفة وخمفية أمامية روابط من بو تتمتع ما وبسبب األجنبية االستثمارات إن 2 

 عمى سمبية آثارا يخمف مما الخارج، من المستوردة الوسيطة والسمع األولية المواد عمى إنتاجيا في تعتمد فإنيا

 زيادة خالل من انالبمد لتمك المدفوعات موازين عمى وكذلك األنشطة تمك في العاممة الوطنية الصناعات

 الخارج؛ مع التجاري عجزىا

 األم الشركة تعمد حيث والواردات، لمصادرات تسعيرية سياسة بإتباع الجنسيات ة متعدد الشركات تقوم 3 

 السعر من أدنى أو الحقيقية، قيمتيا من بأقل فروعيا بعض من والخدمات السمع من الصادرات تسعير إلى

 عالميا، المطبق السعر من أعمى بأسعار الفروع إلى وارداتيا تسعير إلى األم ةالشرك وتمجأ عالميا، المطبق

 معدالت ذات دولة من الضريبي العبء نقل الجنسيات متعددة الشركات محاولة ىو السياسة ىذه وراء والدافع

 .األم ولةالد إلى المضيفة الدولة من األرباح لنقل مستترة كوسيمة أو منخفضة، معدالتب أخرى إلى مرتفعة
 .المضيفة البمدان في المشاريع تمك تحققيا التي أرباحيا من جزء بإعادة األجنبية الشركات تمتزم ال قد 4 

 المدفوعات ميزان عمى السمبي األثر ىذا ويزداد .المدفوعات ميزان يمس قد السمبي األثر فإن الحالة ىذه وفي

 وجدت وقد .منيا المحولة األرباح من أقل المضيفة لالدو  إلى األجنبية األموال رؤوس تدفقات كانت كمما

 . األثر ىذا تثبت إحصائية أدلة
 :ذلك يوضح اآلتي والجدول
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  (:1) رقم جدول
 .الخارج إلى النامية الدول من األرباح تحويل عن الناتجة األجنبية األموال رؤوس مخرجات

 دوالر مليار :الوحدة                                                                                                                 

تدفق االستثمارات الواردة  السنوات
 لمدول النامية

تحويل األرباح منيا إلى 
 الخارج

1972 
1982 
 متوسط سنوي 1992 ،1987
1993 
1994 

2.2 
5.2 

28.9 
66.6 
77.9 

6.4 
24.1 
16.8 
23.3 
25.4 

Source: Denis TERSEN, Jean LUC- BRICOUT, Investissement international, (Paris: Armand 

Colin, 1996), p.191 

 .األموال رؤوس تدفقات فاقت قد الخارج إلى المحولة األرباح أن يتضح الجدول، خالل من
 (1992 ـ1987) لمفترتين خالفا وذلك ، 1980 و 1970 بين الفترة في النامية الدول إلى الواردة

 كانت إذا .النامية البلدان إلي الواردة الخدفقاث ثلث سوى الخحوٍالث هذه حمثل لم أٍه( 1994ـ1993)و

 األجنبية العمالت عمى الطمب في الزيادة صافي فإن الثابت، الصرف سعر نظام تطبق المضيفة الدولة

 .المدفوعات ميزان عجز وزيادة ئضالفا تقميص إلى يؤدي المباشرة األجنبية االستثمارات عن الناتج
 .اإليجابية اآلثار ثانيا:

 مدفوعات موازين عمى المباشر األجنبي االستثمار يحققيا التي السمبية اآلثار بعض من بالرغم

 :1ليذا النوع من االستثمار نذكر منيا ما يمي إيجابية اآثار  ىناك أن إال المضيفة، الدول

 الدولة يغني ذلك فإن الواردات، إلحالل محمية إنتاجية وحدات بإنشاء شرالمبا األجنبي االستثمار قيام 1

 بسبب محميا إنتاجيا تستطيع ال اسابق كانت سمع استيراد ألجل الصعبة بالعممة نفقاتيا تخفيض عن المضيفة

 يؤدي ما وىو مرتفعة، بتكمفة ولكن السمع، تمك إنتاج عمى قدرتيا حالة في حتى أو ذلك، لمتطمبات افتقادىا

 النقد قمة مشكمة وتخفيف المدفوعات ميزان عمى إيجابي أثر لو يكون ومنو األجنبية، العممة في اقتصاد إلى

 األجنبي؛

                                                 
 .9محمد صقر وآخرون، نفس المرجع، ص  - 1



 المباشر   اإلطار النظري لالستثمار األجنبي                                                                   األول  الفصل  

- 46 - 

 

 من المضيفة الدولة صادرات زيادة إلى يؤدي التصدير نحو الموجو المباشر األجنبي االستثمار استيداف 2 

 عمى إيجابيا يؤثر ما وىو الصعبة، العممة من موارد عمى الحصول وبالتالي الخارج، إلى والخدمات السمع

 المدفوعات؛ ميزان

 تحتاجيا التي )الوطنية( المحمية العممة عمى لمحصول األجنبية عمالتيا ببيع األجنبية الشركات قيام 3 

 المحمية؛ مدفوعاتيا لتمويل

 المضيفة؛ الدولة داخل المحققة أرباحيا من جزء استثمار بإعادة األجنبية الشركات التزام 4
 أن يجب مدفوعاتيا، موازين عمى المحتممة ية السمب اآلثار المضيفة البمدان تتفادى ولكي العموم، وعمى 5

 مع الشاممة، التنموية اإلستراتيجية أىدافيا وتحقيق يتالءم الذي المباشر األجنبي االستثمار أنماط تستيدف

 .المباشر األجنبي االستثمار اجتذاب من المنافع أكبر لتوليد وىذا العائد، /التكمفة معيار استخدام مراعاة
 .المضيفة البمدان في التكنولوجي الوضع عمىه أثر  : الفرع الثالث
 التنمية سياسات واضعي بال تشغل ظمت التي اليامة المسائل من التكنولوجيا، تحويل مسألة تعتبر

 وقد .األجنبي االستعمار ىيمنة من الدول ليذه سيالسيا التحرر مرحمة عقب والسيما النامية، البمدان في

 تباين ىناك أن والتخمف التنمية وقضايا الدولية االقتصادية العالقات خصت التي الدراسات مختمف أثبتت

 أصطمح وما والمعموماتية، العممية الثورة إلى التباين ذلك أرجع وقد النامية، والدول المتقدمة الدول بين واضح

 .التكنولوجية بالفجوة عدب فيما عميو

 الدول إلى االختراع صاحبة المتقدمة الدول من التكنولوجيا نقل بواسطتيا يتم التي الطرق من العديد وىناك

 :1منو النامية،

 والرأسمالية؛ الوسيطة السمع من الواردات  -

 المحمية؛ الشركات لفائدة األجنبية الشركات قبل من الممنوحة التراخيص - 

 المحمية؛ والشركات األجنبية الشركات بين والتعاون الشراكة قياتاتفا  -

 1 التالية:لألسباب وذلك لمتكنولوجيا، الناقمة القنوات أىم من المباشر األجنبي االستثمار ويعتبر

 الشركات تفرض إذ تجاريا، متاحة وغير مكمفة تكون ما كثيرا الجديدة التكنولوجيا أن - 

 طريق عن باستخداميا تسمح ال وقد معارضييا، عمى احتكارا االختراع صاحبة
 المباعة تمك من حداثة أكثر الفروع بواسطة المنقولة التكنولوجيا تكون كذلك ،الخزاخَص

 االتفاقيات؛ طريق عن

                                                 
 .122، ص 2227يضة لمنشر والتوزيع القاىرة نسبل تقييم التكنولوجيا المناسبة في الصناعات، دار ال ،أحمد غنيم  - 1
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 الشركات وباقي األجنبية الشركات بين المنافسة إيجاد أو خمق في المباشر األجنبي االستثمار يساىم -

 التكنولوجيا؛ النتشار ضرورية المنافسة ىذه وتعتبر المحمية،

 اإلنتاج طرق ونقل الميارات، وتدريب وتكوين العمالة تدريب في المباشر األجنبي االستثمار يسيم كما -

 األخرى الدولية التمويل مصادر أن كما .التكنولوجي لتخمفيا نظرا النامية لمدول يتحقق ال ما وىو الحديثة،

 مثل لنقل المالئمة القنوات من ليست والخدمات، السمع في والتجارة والديون، المحفظة ةالمالي كاالستثمارات

 .1التكنولوجيا ىذه

  إحدى ىي المباشرة األجنبية االستثمارات كانت إذا ىو السياق ىذا في يطرح الذي السؤال إن
 النقل تصاحب التي اآلثار ىي افم سابقا، إليو اإلشارة تم كما التكنولوجيا لنقل المالئمة الرئيسية القنوات

 المضيفة؟ البمدان اقتصاديات عمى التكنولوجي

 عمى المباشر األجنبي االستثمار ا تكنولوجي عوائد تأثير لقياس أجريت التي الدراسات من العديد ىناك

2نذكر الدراسات ىذه أىم ومن .المضيفة البمدان اقتصاديات
: 

 النمو االقتصادي، تحفيز في الكوري اإلنتاج قطاع جاحن أن أوضحت والخ1997ٌ: سنة HONGدراسة 

 رالمباش األجنبي االستثمار من المزيد تدفق بفضل اإلدارية والميارات التكنولوجيا من استفادتو بسبب كان
 االستثمار األجنبي أن 1998عام  (OCDE)االقتصادية  والتنمية التعاون منظمة دراسة أوضحت كما

 والتكنولوجيا المادي، المال رأس استقطاب خالل من االقتصادي النمو عمى جابيإي أثر لو كان المباشر

 تمك شممت وقد ..العالمية األسواق في المحمية الشركات تنافسية زيادة التكنولوجيا عن ترتب إذ الحديثة،

 وتايالند وسنغافورة، وماليزيا، الصين، : ىي آسيوية دول أربع الدراسة
 التي وأظيرت النتائج نامية، دولة 69 من مكونة لعينة بدراسة Borzentein و Whaleeمن  كل قام كما

 معدل زيادة تحقيق في تساىم قد المباشر األجنبي لالستثمار المصاحبة التكنولوجيا أن الدراسة إلييا توصمت

 التكنولوجيا نقل نجاحإ فإن العموم، وعمى لمتكنولوجيا. االستيعابية الطاقة لدييا توافرت إذا البمدان، لتمك النمو

 في  National innovation Systemلإلبداع  وطني وجود نظام ذلك يتطمب إذ الميسرة، األمور من ليست

 يمكن التي المحولة التكنولوجيا أنماط وتحديد لو، المنقمة التكنولوجيا باستيعاب يسمح المتمقية البمدان

 تقرير أشار وقد والتطوير البحث بنية يةتنم في فعال بشكل تستغلالمحمي و  البيئة تستوعبيا

 لمشركات والتطوير البحث نشاطات توطين إلى سيؤدي النظام ذلك إلى أن بناء مثل (2226)األونكتاد

                                                 
1 - André Tiano ; Transfert de technologie industrielle ; Economica ; Paris ; 1981 ; P 36. 
2

 - André Tiano ; op cit; P 77. 
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 ما عمى واليند الصين من كل حيث استفادت فعال، حصل ما وىو النامية، البمدان في الجنسيات المتعددة

 وفي  2224ـ2222عامي  بين عالميا والتطوير المعروضة البحث مشاريع من أرباع ثالثة من يقارب

 وذلك األجنبية، الشركات فروع قبل من والتطوير لمبحث مركز 700 إنشاء تم الصين،

 4 بحوالي األجنبية الشركات طرف من والتطوير البحث استثمارات قيمة وبمغت . 2004 عام نياية لغاية

 نشاطات لتوطين كوجية إفريقيا منطقة ضعف إلى تقريرال نفس ويشير 2004. جوان في دوالر ماليير

 .المتوفرة الميكانيزمات وقمة الوطنية، القدرات ضعف بسبب األجنبية الشركات طرف من والتطوير البحث
 .األجنبية الشركات نشاط من النوع ليذا المحفزة لممؤسسات

 من تخشى عندما لتكنولوجيا،ا نقل عمميات من التحفظ بعض تبدي األجنبية الشركات فإن ذلك، ومع

 من يمنعيا ما وىذا المحولة، التكنولوجية معارفيا من المضيفة الدول في المنافسة الشركات استفادة إمكانية

 يعتبر الفكرية، الممكية لحماية الوطني النظام ضعف أن كما .النامية الدول إلى المتطورة التكنولوجيا تحويل

 .التحويل من النوع اىذ تحقيق تعيق التي األسباب من

 عادة والتي إلييا، المحولة التكنولوجيا طبيعة من قمقيا النامية الدول بعض تبدي ذلك، مع وبالموازاة

 المتقادمة، التكنولوجيا إلييا تحول إذ .لدييا االقتصادية التنمية استراتيجيات تخدم وال ظروفيا مع تتالءم ال

 ما كثيرا الدول ليذه المالية اإلمكانيات أن كما بعيد، أمد منذ اتالجنسي متعددة الشركات عنيا تخمت والتي

 أو المالية الموارد حيث من المحدودة، إمكانياتيا مع يتناسب بشكل االختراع براءات استغالل أمام عائقا تقف

 .المحولة التكنولوجيا استيعاب عمى القادرة البشرية

 إلى الدول ىذه تيدف حين ففي المضيفة، ولةالد داخل األىداف في تعارض ىناك أن يالحظ كما

 أثر وىذا لمبطالة، النسبي االمتصاص ليا يحقق ما وىو العمل، كثيفة مباشرة أجنبية استثمارات استقطاب

 ىذا يصاحب ال عادة والذي المتطورة، التكنولوجيا نقل حساب عمى يكون اليدف ذلك تحقيق أن إال إيجابي،

 .1سمبيا أثرا يسجل ما وىو منخفض، مستوى ذات تكنولوجيا اكتساب يتم إذ االستثمار، من النوع

 بعض فيناك متباينة، المحولة التكنولوجيا من النامية البمدان استفادة درجة أن يتضح العموم، وعمى

 والقدرات المالئمة البنية عمى لتوفرىا نظرا التكنولوجيا استيعاب من تمكنت (حديثا المصنعة الدول) الدول

 نظرا التكنولوجيا، من االستفادة من البمدان تمك أغمبية تستطع لم حين في منيا، االستفادة عمى القادرة يةالمحم

 ىذه عمى يتعين ذلك، وعمى . التكنولوجيا استيعاب عمى والقادرة المؤىمة والبشرية المالية الموارد لمحدودية

                                                 
1

 . 69، ص 2227 ،، مصري عصر العولمة، المكتبة العصريةرضاء عبد السالم، محددات االستثمار االجنبي المباشر ف - 
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 لتتوافق المستوردة التكنولوجيا وتكييف المجال، ىذا يف الوطنية قدراتيا لتنمية الجيود من بمزيد القيام البمدان

 .البمدان ىذه في المتاحة اإلنتاج عوامل تركيبة مع
 .المضيفة البمدان في االقتصادي النمو عمىه أثر  : الفرع الرابع
 الضروري من أصبح فقد النامية، البمدان في االقتصادية التنمية أىداف تحقيق في النمو ألىمية نظرا

 فاليد ذلك تحقيق الى تؤدي التي المصادر عن البحث البمدان ىذه في االقتصادية السياسات اضعيو  عمى
 :التالي التساؤل يثار السياق، ىذا وفي .المباشر األجنبي االستثمار المصادر تمك بين ومن

 معدالتو؟ ةزياد إلى االستثمار تمك تدفقات تؤدي وىل النمو؟ عمى المباشر األجنبي االستثمار أثر ىو ما

 خمق عمى المباشر األجنبي االستثمار تأثير لقياس الدراسات من العديد أجريت فقد السؤال، ىذا عمى لإلجابة

 الدراسات تمك أىم بين ومن المضيفة، البمدان في االقتصادي النمو عمى ذلك وتأثير اإلنتاجية العوائد

 :يمي ما نستعرض
 الدراست وخلصج البلدان، هذه فٌ االقخصادً النمو ليع المباشز األجنبٌ االسخثمار أثز لقَاس

 المال رأس رصيد عمى يتوقف ذلك ولكن النمو، عمى المباشر األجنبي لالستثمار إيجابي أثر وجود إلي

 .المضيفة البمدان في المتوفر البشري
 وتراكم رأس المباشر األجنبي االستثمار بين العالقة وتناولت، 1999 عام De MELLO دراسة

-1990 .الفترة دولة نامية خالل 17دولة متقدمة و15من  عينة الدراسة وشممت اإلنتاجية، ونمو المال
 الدول مجموعات بين العالقة اختالف الدراسة ىذه وأوضحت ، 1970

1  
 أثر لقياس نامية دولة 69 من تتكون عينة عمى بدراسة 1998 عام وآخرون Borenztein قام كما

 إيجابي أثر وجود إلى الدراسة وخمصت البمدان، ىذه في االقتصادي النمو عمى المباشر األجنبي االستثمار

 البمدان في المتوفر البشري .المال رأس رصيد عمى يتوقف ذلك ولكن النمو، عمى المباشر األجنبي لالستثمار

 فة.المضي
 ىو القتصاديا النمو أن المباشر األجنبي االستثمار تدفقات حول األونكتاد إحصاءات وتظير

 نمو بمعدالت تتمتع التي الدول فإن أخرى، وبعبارة .العكس وليس المباشر، األجنبي االستثمار لتدفق المحفز

 تابعا متغيرا األخير ىذا يصبح وبذلك المباشر، األجنبي االستثمار من قدر أكبر تستقطب التي ىي مرتفعة

 .التدفقات تمك من يسيرا قدرا إال تحقق لم لنموا من المنخفضة المعدالت ذات الدول وأن مستقال، وليس
 

                                                 
 445، ص، 2222وىران دار الغرب لمنشر والتوزيع، ، عة، الجزء الثانيشوام بوشامة، مدخل في االقتصاد العام، الطبي - 1
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 .المباشر األجنبيلالستثمار  األخرىاآلثار المتنوعة  :الفرع الخامس
 واإلدارةالمباشرة من كبر رأس المال  األجنبيةبيا االستثمارات الخصائص التي تتمتع  إن 
يات االقتصادية فحسب بل ليس فقط عمى المستو  تأثيرىاوالتفوق التكنولوجي، يجعل من  المنظورة
 :1الجوانب االجتماعية والبيئية، والمتمثمة في إلىتتعدى 

 .المباشر عمى البيئة األجنبيأثر االستثمار أوال: 
التوطن في الدول النامية ىي القيود المفروضة  األجانبإن من األسباب التي تدفع المستثمرين  

في تفاقم مشكمة البيئة في  ةالبتر وكيماويوصناعة عمى البيئة،  لممحافظة األصميةعمييم من دوليم 
 الدول النامية.

 .المباشر عمى االستيالك المحمي واالدخار المحمي األجنبياثر االستثمار ثانيا: 
المباشر يعمل عمى تفاوت توزيع الدخل بين الفئات االجتماعية المختمفة  األجنبين االستثمار إ 

يدة تقوم عمى التقميد التي تعمل عمى زيادة مستوى االستيالك ويتوسع عبر الزمن، ويوفر بيئة جد
 أكدتومما يحدث تشوييا في نمط االستثمارات المحمية، وىذا ما الترفي وتخفيض االدخار الوطني، 

االقتصادي )جوستاف بابنيك( فإنو يؤكد عمى العالقة العكسية بين  أما، دراسة االقتصادي )جوبتا(
النامية،  األقطارالمباشر( واالدخار المحمي في  األجنبينو االستثمار )وبض األجنبيرأس المال 
مجموعة عوامل منيا: الحروب واالضطرابات، ومعدالت التبادل التجاري ومدى  إلىويرجع ذلك 

النامية المعتمدة بشكل كبير عمى قطاع التصدير، والمتغيرات  األقطارالتغيير فييا، خاصة في 
 .2الطبيعية والتغيرات المناخية الخارجية كحدوث الكوارث

 المباشر االجتماعية والثقافية. األجنبيآثار االستثمار ثالثا: 
 البنيالمباشرة في الدول المضيفة ليا، تأثير عمى  األجنبيةيترتب عمى وجود االستثمارات 

ت جراء واآلراء القائمة من مجتمعات تمك االستثمارا األفكارنقل بعض  إلى باإلضافةاالجتماعية، 
مجتمعات  إلىنقل المغة والثقافة الخاصة بالدول المصدرة لالستثمار بالوسائل المقروءة والمسموعة 

 البمدان المضيفة.
 

                                                 
شرق ساعد محمد الكواز، االستثمار األجنبي المباشر وآثاره عمى األقطار النامية، مداخمة في الممتقى الدولي الثاني حول إشكالية النمو وال - 1
 .65ص  .2225ر نوفمب 15و14، لعموم االقتصادية وعموم التسييركمية اجمعة الجزائر: ألوسط وشمال إفريقيا، ا

 .68مرجع سابق، ص ساعد محمد الكواز،  - 2
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 .المطمب الثالث: عالقة االستثمار األجنبي المباشر بالنمو االقتصادي
 المباشر والنمو األجنبيسوف نقوم في ىذا المطمب بدراسة العالقة بين االستثمار  

م التكنولوجي المصاحب لالستثمار داالقتصادي وذلك بتوضيح اآلليات التي يعمل من خالليا التق
 المباشر عمى تحفيز النمو. األجنبي

   .المباشر وعوائد التقدم التكنولوجي األجنبي: االستثمار الفرع األول
، والناتجة تاجاإلنالمباشر استخدام تكنولوجي متقدمة في مجال  األجنبيحب االستثمار يصا 

المباشر، لقد  األجنبيعن البحوث والتطوير من قبل الشركات القائمة باالستثمار  اإلنفاقعن زيادة 
التغيير التكنولوجي يعد بمثابة متغير داخمي، وان زيادة رأس المال  إن ,1997عام  Ghura  أشار

اد ككل وبالتالي مزيد من ى التكنولوجي لالقتصزيادة المستو  إلى( يؤدي IDE)الخاص بما في ذلك 
 باآلثارعوائد لدى الشركات المحمية او ما يسمى  أحداثالنمو االقتصادي عمى مدى مساىمتيا في 

والتكاممية بين التكنولوجيا الحديثة والمصاحبة لالستثمار  اإلحاللالخارجية الموجبة، وعمى مدى 
 في الدول المضيفة. المباشر والتكنولوجيا المطبقة في الشركات المحمية األجنبي

المباشر عمى  األجنبياالستثمار  تأثيرالعديد من الدراسات لقياس  اإلطارفي ىذا  أجريتلقد 
وجد في دراسة لكل  إذوتأثير ذلك عمى النمو االقتصادي في الدول المضيفة،  اإلنتاجيةخمق عوائد 

المغرب خالل الفترة الختبار العوائد عمى الصناعة في  1933عام  Haddad and Harrisonمن 
العوائد ال تحدث في جميع القطاعات الصناعية، حيث اختمفت العوائد وفقا  إن(، 1985-1989)

 األجنبياالستثمار  إن إلى 1891عام Blonstron لممقومات التي يمتمكيا كل قطاع. كما توصل    
المستخدمة، لعدم قدرة في القطاعات التي اتسمت ببساطة التكنولوجيا  اإلنتاجيةانخفاض  إلى أدى

األمر الذي المباشر،  األجنبيتمك القطاعات عمى استيعاب التكنولوجيا الحديثة المصاحبة لالستثمار 
ير بشكل واضح في القطاعات ذات المقومات التكنولوجية يظ IDEالموجب لل  األثر يعني أن
 الكبيرة.

 .المباشر والتجارة الفرع الثاني: االستثمار األجنبي
النمو  إلى األجنبياالستثمار  تأثيرينتقل من خالليا القناة التي  بر التجارة الخارجيةتعت 

 ي تناولو لمعالقة بين االستثمار األجنبيالحديث ف الفكراالقتصادي في الدول المضيفة ، وييتم 
شف عن المباشر عمى التجارة، وذلك لمك األجنبيالمباشر والنمو االقتصادي، بمعرفة تأثير االستثمار 

 مختمف عمى النمو االقتصادي. تأثير(، وما لذلك من اإليجاب أوطبيعة ىذه العالقة )بالسمب 
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/ أو زيادة صادرات الدول يؤدي االستثمار االجنبي المباشر الى انخفاض واردات الدولة و 
زيد من المضيفة، وبالتالي يعتبر بديال لمصادرات المحمية الى االسواق الخارجية، ويحفز ذلك عمى م

1النمو في الدول المضيفة
. 

عمى التصدير، ينبغي التفرقة بين االثر المباشر عمى التصدير في  IDEوالختيار تأثير  
2نبي المباشر في االسواق الخارجيةزيادة شركات االستثمار االج

. 

غير المباشر عمى الصادرات والنمو فينشأ بسبب مجموعة من المزايا  لألثراما بالنسبة  
 لمشركات المحمية من خالل:بالنسبة  IDE ل احبةصالم
نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال االنتاج التصديري الى الشركات المحمية، بالشكل الذي يؤدي  -

 الى تغيير الخصائص التكنولوجية لممنتجات المحمية وعناصر االنتاج
 نقل الميارات االدارية الى الدول المضيفة ، -
بي المباشر في المحمية من حمقات االتصال التي تمتمكيا شركات االستثمار االجن استفادة الشركات -

 االسواق الخارجية .
اما عن تأثير االستثمار االجنبي المباشر عمى واردات الدولة المضيفة، فيالحظ ان الواردات  

تقوم باستيرادىا او كانت الدولة المضيفة تقوم باستيرادىا قبل قدوم االستثمار االجنبي المباشر قد ال 
 .تنخفض وارداتيا منيا 

ومن ىنا تبرز اىمية االستثمار االجنبي المباشر في تحفيز النمو من خالل دوره في زيادة  
الصادرات وخفض الواردات من السمع النيائية، كذلك يعتبر االستثمار االجنبي المباشر حمقة وصل 

 .1999عام  Vam vakidisبين التجارة والنمو وذلك كما اوضحت دراسة 
 .الفرع الثالث: االستثمار االجنبي المباشر والنمو في ظل اختالف استراتيجية التصنيع

توضيح اختالف تأثير االستثمار االجنبي المباشر عمى النمو  1978عام  Bhagwatiحاول  
الستثمار في االقتصادي في الدولة المضيفة باختالف استراتيجية التصنيع، اذ افترض ان كفاءة ذلك ا

احداث النمو تختمف باختالف استراتيجية التصنيع، اذ افترض ان كفاءة االستثمار في احداث النمو 
تختمف باختالف استراتيجية التصنيع سواءا اكانت تشجيعا لمصادرات او احالال لمواردات، وتوصل 

Bhagwati ترتب عمييا حدوث زيادة من المحتمل ان ي األولى اإلستراتيجيةفان  الى انو عند التوازن
                                                 

1
- WTO “ investment “  Annual Report. 1996. http://www.wto.org/archives/ chpiv htm october 9 pp2.2. . 

2
 -UNCTAD (2000),”Internationnal Investment Agreement : Multilateral Framwork on Investment” 

http://www.wto.org/archives/
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المباشر الى الدولة المضيفة، والعمل عمى زيادة صادرات الدولة  األجنبيفي تدفقات االستثمار 
في المضيفة وبالشكل الذي يحفز النمو االقتصادي، كما ان ذلك التاثير عمى النمو سيكون اكبر 

 .1االستراتيجبة األولى مقارنة بالثانية
المباشر يتدفق بمقدار اكبر الى الدول التي تتبع إستراتيجية التصنيع  األجنبياذن االستثمار  

لتشجيع الصادرات، مقارنة بإستراتيجية التصنيع إلحالل محل الواردات، ومن ىنا فإنو لتحفيز النمو 
التصنيع لتشجيع الصادرات لتحقيق االستفادة الموجودة  إستراتيجيةينبغي عمى الدولة المضيفة إتباع 

 .  IDEت من تدفقا
  .الفرع الرابع: االستثمار االجنبي المباشر واالستثمار المحمي

تؤدي الى زيادة الدخل )عالقة  ياالقتصادية فإن زيادة االستثمار المحم وفقا لمنظرية 
مضاعف( ومن ثم زيادة معدل النمو والعكس صحيح، ونفس الشيء ينطبق عمى االستثمار األجنبي 

      I=Id +Ir                                    المباشر، حيث أن:        

 و من قبل الدولة المضيفةتمثل االستثمار المحمي   Id، االجمالي إلى االستثمار المحمي Iإذ تشير 
Ir المباشر  األجنبي، ومن المفترض ان يتم تمويل االستثمار المباشر األجنبياالستثمار  تمثل

لكن المالحظ في اآلونة األخيرة أن  بل المستثمرين األجانب،أموال أجنبية من قبواسطة رؤوس 
المستثمرين األجانب يمجؤون إلى تمويل جزء من استثماراتيم المباشرة عن طريق االقتراض من 

 السوق المحمي لمدولة المضيفة من مؤسسات اإلقراض المختمفة .
مار األجنبي المباشر، األمر الذي وبالتالي فإن جزء من المدخرات المحمية يتم توجيييا إلى االستث
 يترتب عميو حرمان المستثمرين المحميين من تمويل استثماراتيم.

إحدى المشاكل المرتبطة باالستثمار األجنبي المباشر تتمثل في مدى مزاحمة االستثمار  
ثبط ام بعنى ىل االستثمار االجنبي لو اثر ماألجنبي المباشر لالستثمار المحمي في الدول المضيفة، 

" بين االستثمار "التكامميةاثر تحفيزي لالستثمار المحمي؟ كما يطمق عمى تمك العالقة بأثر االحالل و
االجنبي المباشر واالستثمار المحمي في الدولة المضيفة، وما لذلك من تأثير عمى النمو االقتصادي 

                                                 
1
، اسة تطبيقية عمى االقتصاد المصري، رسالة دكتوراه، در جنبي المباشر عمى النو االقتصاديجمال محمود عطية عبيد، حوافز االستثمار اال - 

 .32، ص 2222، : كمية االقتصاد والعموم السياسيةموانجامعة ح
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ى تحديد االثر التكاممي واألثر في الدولة، ومن ىنا تؤثر طريقة تمويل االستثمار االجنبي المباشر عم
 .1اإلحاللي ليذا االستثمار مع االستثمار المحمي

االحاللي ينشأ عندما يتم تمويل جزء من خالل االقتراض من السوق المحمي في  واألثر 
الدولة المضيفة، وعندما ال تقوى الشركات المحمية عمى الصمود امام منافسة الشركات االجنبية التي 

 .2المتقدمة مقارنة بمثيالتيا في الدول المضيفةنولوجيا تمتمك التك
 أجنبية أموالبية المباشرة من رؤوس ندما يتم تمويل االستثمارات االجنالتكاممي فينشأ ع األثر أما

فقط، وعندما تمتمك الشركات المحمية تكنولوجيا تمكنيا من الصمود امام المنافسة مع الشركات 
عمى  اإلنفاقالذي يحفز الشركات المحمية عمى زيادة  اإلنتاجيةعوائد  عند وجود اثر أو، األجنبية

 البحوث والتطوير الستخدام تكنولوجيا متقدمة.
التطبيقية الحديثة ان درجة استفادت الدول المضيفة من تدفقات  تالدراسا أبرزتولقد  

و وبين االستثمار المحمي المباشر في تحفيز النمو، تتوقف عمى نوعية العالقة بين األجنبياالستثمار 
المباشر الى  األجنبيفإن وجود المزيد من تدفقات االستثمار  األولى(. وفي الحالة  إحالل)تكاممية او 

 الموجودة منو في تحفيز النمو االقتصادي. األىدافالدول المضيفة تحقق 
 أىدافياقيق ( فإنو يحول دون حصول الدول المضيفة عمى تحاإلحاللفي الحالة الثانية ) أما

  الموجودة، وىنا يعتبر ىذا االستثمار مثبطا لمنمو االقتصادي دون ان يكون محفزا لو. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 - Agosin.M.R and R.Mayer : “Foreign Investment in Developing countries : Does crowd in Domestic 

Investment?” UNCTAD Discussion paper N°146. February 2002 p 11 
2
 149مرجع سابق ، ص  عبيد، جمال محمود عطية - 
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 خالصة الفصل:
 

تتجمى أىمية االستثمارات األجنبية المباشرة في كونيا عممية شراكة مابين الدول المضيفة       
معينة من خالل المشاريع االقتصادية  والمستثمر األجنبي، يسعى فييا كل طرف عمى تحصيل فوائد

 المقامة.
الى أخذ مكانو في السوق الداخمي، مستفيدا من العوائد فالمستثمر األجنبي يسعى من جيتو  

المالية ومن انخفاض التكاليف المتمثمة في اليد العاممة والموارد الطبيعية األخرى الموجودة، وكذامن 
 راءات الضريبية والجمركية التي تصاحب عمميات التصدير.ميزات حجم السوق المحمي وتفادي االج

أما الدول المضيفة من جيتيا تسعى الى تشجيع محرك آخر من محركات التنمية االقتصادية،  
إضافة إلى توفير مناصب الشغل والتخفيض من مستويات الفقر، وكذا االستفادة من التكنولوجيات الحديثة 

 دمة.التي تتمتع بيا البمدات المتق
وتبقى ىذه االيجابيات رىن التزام المستثمر االجنبي بالقوانين الداخمية لمدولة المضيفة من جية  

والذي يمعب دور ىام في تحديد حصة كل قطر من  االستثماري، باإلضافة الى تحسين إطار المناخ 
 من االستثمارات االجنبية المباشرة.أقطار العالم 

حصتيا من التدفقات العالمية من االستثمارات االجنبية المباشرة، فقد وعميو وأمال منيا في زيادة  
اتخذت العديد من الدول النامية بعض الخطوات واإلجراءات التي من شأنيا تحسين بيئة األعمال، وجذب 
الحجم األكبر من االستثمارات األجنبية المباشرة، وىذا بتوفير جميع الظروف السياسية واالقتصادية 

 نية المواتية لممستثمر األجنبي .والقانو 
  

 



 

 

 

 

 

 :لثانيالفصل ا
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 :تمهيد

لقد تعاظم في الوقت الحالي اعتماد المجتمع المنظم على التكنولوجيا بكل أنواعها حتى أصبحت      
اجتماعية،  :ضرورة ملمة من ضروريات العصر خاصة بالمقارنة مع دورها الفعال في مختلف الميادين

التكنولوجيا كلما زادت المؤسسات لهذه كلما زادت حاجة اإلنسان و ، و ....اقتصادية، ثقافية، سياسية،
لكترونية في المجتمعات الحديثة مع تطور الوسائل اال، و بالتالي تطويرهاا واستخدامها و استمراريته

االتصال حتى صارت فيما زادت أهمية  تكنولوجيا اإلعالم و استخدامها في المعالجة الرقمية للبيانات، و 
وصل إليه اقتناء احدث ما تفها من اجل مسايرة و ختالهي عليه اآلن تتزايد بذلك تسابق المؤسسات على ا

 . زادت معه الكثير من الشركات المستثمرة في هذا المجالالتقدم في هذا المجال و 

ذا أتينا لى قطاع االتصاالت فنجد أنه شهد في فترة قصيرة تحوالت حاسما بفضل التطورات  وا 
تية لما يعرف اليوم باالقتصاد الجديد، أو التكنولوجية التي يقوم عليها، حيث أصبح يشكل البنية التح

اقتصاد المعرفة، الذي شهده هذا القطاع ومدى مساهمته في جميع القطاعات وحاصة في ظل استخدام 
قطاع أمام تحد جديد أال وهو األقمار الصناعية، وااللياف الضوئية، الهاتف النقال، كل هذا وضع ال

 .الامتالك تكنولوجيا المعلومات واالتص

دفع عد الزمة حتمية لتطور المؤسسات ومختلف التكنولوجيات و نظرا ألهمية هذا الجانب الذي يو 
 .االستقرار في الوقت الحاليعجلة التنمية و 

 :لى ثالث مباحث أساسية حيث  يتضمنلقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إ 

 . تاالتصاالو  لمعلوماتاو تكنولوجيا لا ماهية :ألولالمبحث ا

 .واالتصالتكنولوجيا المعلومات  مفهوم :ثانيالمبحث ال

 .ونقل التكنولوجيا االتصالعالم و الحديثة لاللتكنولوجيا لالتطور التاريخي : لثالمبحث الثا
 
 
 



 واالتصال ونق ل التكنولوجيا  معلوماتتكنولوجيا ال                                                           الثانيالفصل  

- 75 - 

 

 .التاالتصاو  معلوماتالو تكنولوجيا ال ماهية: ألولالمبحث ا
 

حات، وذلك التطرق إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصال، سنحاول التعرف على أهم المصطلقبل  
، التكنولوجيا، والمعلومات: حاولة معرفة ماهيةبتناول كل مصطلح على حدى رغم ارتباطها ببعضها، أي م

 :االتصال وذلك بتناول المطالب التالية
 .التكنولوجيا مفهوم: لمطلب األولا

منظور ذلك باعتبار أن الأن نربط بين مصطلح التكنولوجيا واالختراعات الحديثة  و من الخطأ      
بالتالي ة تطور مراحل المجتمع اإلنساني و خر االختراعات في سلسلآالتاريخي يقول أنها لن تكون 

دت منذ جقد و  فالتكنولوجيا بمعنى كل ما يستعين به اإلنسان للقيام بأعمال لتعيين أعضاءه وقواه الجسمية 
مضمونها مع طبيعة رتبط معناها و كما ا مع اإلنسان، كما ارتبط معناها و مضمونها ،البداية مع اإلنسان

إال انه يجب أن يأخذ في االعتبار بأن نوعية  ،خية ومستوى تطور الحياة االجتماعيةمرحلة التاريال
البعد في مداها تبعا لظروف كل عنصر، و ا و الوسائل التي يعتمد عليها لسد هذا العجز تتغير في طبيعته

نصر لتتماشى المتوافقة مع مستوى العولوجيا المطلوبة و يد مستوى التكناالجتماعي له دور كبير في تحد
 .1الوفاء باحتياجاته مع قدرات اإلنسان و 

  .تعريف التكنولوجيا: الفرع االول
لشخص او الهيئة كذا اختالف ا، و وتختلف باختالف الزمان والمكانتتعدد تعريفات التكنولوجيا 

 :تاليةه سنحاول إدراج التعاريف العليالقائمة بالتعريف، و 
 2991، فالموسوعة العلمية لمبادئ علم االجتماع الصادر في دأ بالتعريف اللغوي للتكنولوجيانبو 

ة كيفية مثل المكون التنظيمي للمعرفة التي يتم تطويرها لالستفادة منها في معرف"تعرف التكنولوجيا بأنها 
م أن التحكو  ،حقيق غايات معينةجل تأجيهه من أن التغيير التقني يمكن تو و  ،إنتاج سلع مادية نافعة

تبديلها بما يتالءم مع الفعاليات التي تستخدمها اإلنسان في تطوير بيئته و الواعي للتقنية بأنه الوسائل و 
دخل في بانتقادات عدة حيث ترى غالبية الكتب بأنه ال ي قد قوبل هذا التعريفو  ،"حاجاته وأغراضه

 .2بعادهأمضمون المفهوم تركيباته و 

                                                 
 .85، ص9111والمجتمع منذ البداية وحتى اآلن، دار المعرفة الجامعية، مصر جمال ابوشنب، العلم والتكنولوجيا  -1

 . 852-852، ص ص 9111،   9، مجموعة النيل العربية، القاهرة، ط(اسس ومفاهيم)علي محمد منصور، مبادئ االدارة  - 2
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تعريف التكنولوجيا في بعض القواميس االقتصادية يمكننا أن نخلص إلى  تم الرجوع إلى إذابينما 
تطبيقاتها في المجال رفة يتعامل مع العلم والهندسة، و معهو أن التكنولوجيا فرع من ال: التعريف التالي

   .1فهي تطبيق للعلم ،الصناعي
مة التي بأنها المعرفة المنظ"ه علم االجتماع كما عرف محمد عاطف بحيث التكنولوجيا في قاموس      

طرق النقل واالتصال مصادره القوة و الصناعية و  ال عن العملياتضات فاالكتشافتتصل بالمبادئ العلمية و 
تم فقط بوصف العمليات الصناعية ولكنها تتبع كما أشار إلى أنها ال ته ،المالئمة إلنتاج السلع والخدمات

التي من إلنسان في تعامالته مع الطبيعة و التكنولوجيات تكشف عن أسلوب ا بالتالي فانتطوراتها، و 
  .2خاللها يدعم استمراريتها في الحياة

هذه العناصر مجموعة من العناصر تمزج فيما بينها و " :ن التكنولوجياإكما يضيف فرانسوا روسو      
ضع و جلى كوسيلة لرفع إنتاجية العمل و ت، التكنولوجيا تالشرح، التركيب، واالقتراح ،تدوين القوانين: هي

 . 3"ترقية اإلنسانموارد العلم في خدمة التقدم و 
هي الجهد المنظم الرامي الستخدام نتائج البحث العلمي  :عرف بعض األخصائيين التكنولوجيا بينما     

ة اإلدارية ات واألنشطفي تطوير أساليب أداء العمليات اإلنتاجية بالمعنى الواسع الذي يشمل الخدم
  .4 ذلك بهدف التوصل إلى أساليب جديدة يفترض أنها أجدى للمجتمعوالتنظيمية واالجتماعية و 

 : رئيسية صر التكنولوجيا ضمن ثالث مفاهيمخالصة لما جاء سابقا تجدر اإلشارة إلى انه يمكن حو      
  .عملية وذلك في ظل استخداماتها إلغراض: التكنولوجيا كعمليات -
 .نعني المواد التي تنتج عن التطبيقات المختلفة عن المعرفة العلميةو : جيا كنواتجالتكنولو  -
  .معايشير إليهما الذي يشمل المفهومين السابقتين و هو المفهوم و : التكنولوجيا كعمليات وكنواتج -

  .أنواع التكنولوجيا: الفرع الثاني
 : 5يلييتم تصنيف التكنولوجيا على أساس عدة معايير منها ما      
 :، نجد هناكعلى أساس درجة التحكم -2

                                                 
 . 58، ص 9115إدارة االنتاج، مكتبة عين شمس، مصر، : عبد الحميد بهجت فايد - 1

 .252، ص 9117عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة، مصر، محمد  -2

3  - WWW.logine.com/Cno/Cno031.Htm. 
4

 . 59جمال أبوشنب، مرجع سابق، ص - 
 . 52مرجع سابق، ص  ،عبد الحميد بهجت فايد - 5
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ه أن المسلم بو  المؤسسات الصناعي تمتلكهاوهي تكنولوجيا مشاعة تقريبا، و : التكنولوجيا األساسية 2-2
 .درجة التحكم فيها كبيرة جدا

هي عكس النوع السابق، حيث تمتلكها مؤسسة واحدة أو عدد محدود من و : تكنولوجيا التمايز 2-1
 .هي تكنولوجيا تتميز بها عن بقية منافسيها المباشرينلصناعية، و لمؤسسات اا
 :على أساس موضوعها –1 
تكنولوجيا أسلوب  1-1 المكون لهيا المحتواة في المنتج النهائي و هي التكنولوجو : تكنولوجيا المنتوج 1-2

  . ب  والمراقبةالتركيجيا المستخدمة في عمليات الصنع و هي تلك التكنولو و : اإلنتاج
نظيم وتسيير التتخدمة في معالجة مشاكل التصميم و هي التكنولوجية المسو : تكنولوجيا التسيير 1-3

  ....(نظم دعم القرارات ، نظم دعم المديرين)من أمثالها البرامج و التطبيقات التسييرية تدفقات الموارد، و 
لتصميم بمساعدة ، كاسسةنشاطات التصميم في المؤ  هي التي تستخدم فيو : تكنولوجيا التصميم 1-4

 .الحاسوب
نقلها، تي تستخدم في معالجة المعلومات والمعطيات و وهي ال: االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و  1-5

ة التسيير، الذي يعتمد على جمع حيث تتزايد أهميتها باستمرار نظرا للدور التي تلعبه في جزء من عملي
على أساس كثافة رأس  على أساس درجة التعقيد،: مثلخرى هناك معايير أالمعلومات، و  معالجةوبث و 
 .المال
ز البعض اآلخر على ، كما ركبعض الباحثين على درجة الحرية واالختيار الممنوح للعاملين ركز       

هما على كل الميكنة فيما يخص طرف قياس التكنولوجيا كما يمكن إعطاء تصنيفين لتطبيقدرجة اآللية و 
 .المدارسوالخدمية مثل البنوك و المنظمات اإلنتاجية 

PERROWو نبدأ بتصنيف بير       
بين أنواع التكنولوجيا  )عا لبيرو، فأن العامل األساسي للتمييز تب : 1

 . المختلفة، هو درجة الروتين في مهمة التحويل التي تواجه اإلدارة أو المنظمةو 
ذا استعرضنا األو       ة درجة الروتين فإنه يمكن ترتيبهم تنازليا من ناحي، نواع المختلفة للتكنولوجيا لبيروا 

 (.موسوعة بيرو للتكنولوجيا)ضح ذلك الموالي يو  والجدولالحرفي، الفبرروتين،  لهندسي، اكاآلتي، الروتين
 
 

                                                 
 . 288-289، ص ص 8889راوية حسن، السلوك في المنظمات، الدار الجامعية، االسكندرية،  - 1
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 مصفوفة بيرو للتكنولوجيا :(2) جدول رقم
 تكنولوجي الحرفة  تكنولوجي غير روتيني

 وحدة بحوث 

 مستشفى أمراض نفسية
األحذية                             عةصنا

 المدارس الحكومية

 التكنولوجي الروتيني التكنولوجي الهندسي

 النادي الصحفي

 ميناء المكينة الثقيلة
خط تجميع                                   

 التدريب المهني

 .311مرجع سابق ،ص:رواية حسن: المصدر 
، أي مدى هنا هو درجة التداخل واالعتمادات التكنولوجية نصر الهامو الع: 1تصنيف طومسون

في المواد الخام على الموارد  فرعية على بعضها البعض في حصولهااعتماد الوحدات التنظيمية ال
، أو تتابع من خاللها األنشطةذلك على العكس من بيرو اهتم طومسون بالطريقة التي والمعلومات، و 

 .ملية التحويلتوضح مع بعضها البعض أثناء ع

 .مفاهيم عامة حول المعلومات :المطلب الثاني
ستغناء عنها في جميع لقد أصبحت المعلومات احد عناصر العمليات  اإلنتاجية والتي ال يمكن اال     

حتى تحقق  المميزاتعض الخصائص و المؤسسات االقتصادية إذ يجب أن تتوفر على بالمنظمات و 
 .األهداف المتوخاه منها

 :ة خصائص تكنولوجيا المعلوماتماهي
 .ماهية المعلومات: الفرع األول

ألن يعرف بواسطة طريقة المعلومة هي حادث قابل :"يمكن إعطاء التعاريف اآلتية للمعلومات     
ولية مادة أ، رمز أو وحدة للمعنى ،صبح إشارةتواسطة عملية التحويل تأخذ قيمة و يتصل به بالتحليل و 

صور )تمثيلية ( وحدات تخزين)، يمكن تحويلها إلى وحدة معطيات وليدها وهيكلتهاللمعرفة تساهم في ت
 2...(,إحساس)أو مراجع ضمنية ( نماذج

                                                 
 . 887-882راوية حسن، مرجع سابق، ص ص - 1

2
 - encyclopédie de la gestion et du management ;EDDITION dalloz. Paris .france.1999.  
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و التي لها قيمة ,المعلومات هي البيانات التي تم إعدادها لتصبح في شكل أكثر نفعا للفرد مستقبلها_
 1ي تم اتخاذها محركة في االستخدام الحالي او المتوقع او في القرارات الت

يشكل موردا هاما للمؤسسة مثل ، المعالجة، التحويل، المعلومة هي منتج موجه لالستهالك قابل للتخزين_ 
ه وتتميز بالخصائص ذوهي تمثل كذلك الطاقة األساسية لعملية التحويل ه ،مواد أولية داخل عملية تحويل

  :2التالية
 .(أحداث ،قياسات، مالحظات)وصفية _
 .(برهان ،منطق)ةتحليلي_ 
 .(معلومات الفحص والعقد ،فلسفة، تاريخ ،علوم ،فرضيات)تفسيرية_ 
 .(احتماالت، تقديرات)تنبؤية _ 
 .(تعليقات، رسومات ،خصوصيات، قواعد، جداول مواعيد، مخططات، تنظيمات ،قوانين)اسمية_ 
 .(حوارات، إشهار، دعابة)إقناعية _ 
 . اجتماعية_ 

األفكار والحقائق المسجلة في شكل من أشكال الموارد  أنها كل البيانات و يف المعلومة بيمكن تعر 
كأحد ، تستخدم في المؤسسة ية أو مقروءة أو مسموعة أو غيرهاالتي يمكن االستفادة منها في صورة مرئ

سند التخاذ ث أدوار أساسية فهي مصدر للمعرفة، وسيلة اتصال و تلعب ثالالعناصر اإلنتاجية الهامة و 
 .راتالقرا

 .خصائص المعلومات: الفرع الثاني
 3:هناك عدة خصائص نناقشها فيما يلي     
عروفة حتى تكون ال يجب أن تتضمن المعلومات اي الفاظ او رموز غير م: الوضوحالسهولة و  -أوال

 .واضحة لمستخدميها
 ات المالئمة هيفالمعلوم، بمعنى أن تتالءم المعلومات مع الغرض الذي أعدت ألجله: المالئمة -ثانيا

 . التي تؤثر على سلوك متخذ القرار

                                                 

 . 15ص، 8889 ،ومات في اتخاذ القرارات االدارية، المكتب الغربي الحديث، االسكندريةنظم المعل اسماعيل محمد السيد، -9
2
 - pine cannière et autre ; BASES DE Donné DANS LE DEVLOPLEMENT de system .  

  .90-97-92صبدون تاريخ نشر،  ،ية التجارة، االسكندريةكل تصميم و تشغيل نظام المعلومات، ،محمد القيوم واحمد حسن - 2
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بمعنى تقديم المعلومات في الوقت المناسب بحيث تكون متوافرة وقت الحاجة إليها حتى : الوقتية -ثالثا
 .تكون مفيدة ومؤثرة

دم هذه المعلومات من بالوسيلة التي يقبلها مستخى أن تقدم المعلومات في الصورة و بمعن: القبول -رابعا
سهلة  يمكن أن تكون المعلومات في شكل تقرير مكتوب بلغة,فمن حيث الشكل ،المضمونحيث الشكل و 

حصائياتوواضحة ومفهومة آو جداول و    .آو من حيث المضمون فيتعلق بدرجة التفاصيل المطلوبة، ا 
ة خالية بمعنى آن تكون هذه المعلومات حقيقية عن الشيء الذي تعبر عنه ودقيق: الصحة والدقة -خامسا

نتاج و التقرير عن هذه المعلومات  .من األخطاء أثناء تجميع وا 
معلومات كاملة وشاملة تغطي كافة جوانب  بمعنى أن تكون المعلومات المقدمة: الشمولية -سادسا

 .اهتمامات مستخدميها آو جوانب المشكلة المراد ان يتخذ بشأنها القرار
 .مفهوم قطاع المعلومات: الفرع الثالث
القطاع الذي يشمل كل األنشطة المعلوماتية في االقتصاد فضال عن :"رف قطاع المعلومات انهيع

 .1"السلع المطلوبة للقيام بهذه األنشطة 
طة التي تهتم بإنتاج المعلومات يستنتج من هذا التعريف أن قطاع المعلومات يشمل كل األنش

الذين يقومون بتسهيل عملية إنتاج ن لها و كما يشمل كذلك كل الوسائل والمعدات والمنتجي,ولهاتداو 
 .واستهالك المعلومات داخل المجتمع واالقتصاد ككل

، ثم توزيعها أو يشمل المعلومات ،أن قطاع المعلومات ضمن قطاعات المجتمع األخرى"كما يعرف كذلك 
 .2"بث المعلومات 

ة داخل االقتصاد التي تقوم وبناءا عليه فان قطاع المعلومات يشمل كل األنشطة و الجهود المبذول
باإلعمال تسهل الوصول إلى المعلومات واالستفادة منها ألفراد المجتمع، سواء أكانت تؤدى  من طرف 

 . الدولة أو األشخاص مجانا أو بالمقابل
كاليف مع سرعة التقدم تاللقد اتسم هذا القطاع بسرعة التقدم في مجاالته المختلفة وانخفاض 

حقق االستثمار في هذا المجال معدالت ربحية عالية وصلت بعض األحيان الى كما  ،التكنولوجي
يرادات مستمرة في الزيادة مقارنة مع القطاعات لما يوفره هذا القطاع من أرباح و ونظرا  ،211%3 ا 

                                                 

، 8887لعربية للكتاب، القاهرة، مصر، ا مكتبة الدار ،المعلومات وعلى اعتاب قرن جديد تكنوجيامد فتحي عبد الهادي، المعلومات و مح -9
 .89ص

  .88ص ،9110 ،، القاهرةالتوزيعالمعلومات ومكتبة المستقبل، وصمى للنشر و  ابو بكر محمد الهوش، تقنية -8
 .8882أفريل  -www.alnadwa.net  االقتصاد الجديد ماذا يعني؟، ،اديعبد الحفيظ الص - 2

http://www.alnadwa.net/
http://www.alnadwa.net/
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صص استثمارات ضخمة أصبحت الدول خاصة المتقدمة تخ( خدمات –صناعة  –زراعية )الكالسيكية 
 .في هذا المجال

مهارات عالية تختلف عن خصائص طاع يستقطب يد عاملة ذات خصائص و ا أصبح هذا القكم
طاع يستقطب يد عاملة ذات خصائص ومهارات القوى العاملة في القطاعات الكالسيكية األخرى هذا الق

ة في القطاعات مهارات عالية تختلف عن خصائص القوى العاملعالية تختلف عن خصائص و 
اليد  أكثر أو من %51هذا االستقطاب يصل في بعض األحيان إلى ما يقارب   ،الكالسيكية األخرى

 .العاملة في الدول المتقدمة
  .مكونات قطاع المعلومات :الرابعالفرع 
: وهيالمعرفة  ات يضم خمسة أقسام رئيسية لصناعةن قطاع المعلومإ "Machlup" يرى     

خدمات المعلومات فهو يرى أن ال، آالت المعلومات و التعلم،البحوث، التنمية، وسائل اإلعالم واالتص
 1.قطاع المعلومات هو صناعة بحتة للمعرفة 

، هنا يههو الذي نعتمد علعلومات ابسط و يعطي تقسيما آخر لمكونات قطاع الم Moor أما 
، تلك مؤسسات في كال القطاعين العام والخاص حيث يرى أن قطاع المعلومات هو ذلك الذي يتكون من

، ت لتسليم المعلومات للمستهلكينتلك التي تقدم تسهيالألمعلوماتي الملكية الفكرية، و  تي تنتج المحتوىال
 .البرامج التي تمكننا من تجهيز أو معالجة المعلوماتوتلك التي تنتج األجهزة و 

 2:وبذلك يقوم قطاع المعلومات على ثالث قطاعات رئيسية وهي
 .صناعة المحتوى المعلوماتي: أوال
 ، الباحثين، الفنانين، الملحنين،ج الملكية الفكرية من طرف الكتابيشمل كل جهود اإلنتاو       
كات شر قوم هؤالء ببيع عملهم للناشرين واإلذاعات والموزعين و المخرجين بمساعدة المحررين، حيث يو 

خبراتهم لشخصية و أي يعتمدون على جهودهم ا، لفئة المبدعة في إنتاج المعلوماتهؤالء هم او  ،اإلنتاج
 .رفهم  في وجود المعلوماتمعاو 

ية، وأسماء المنتجات بهذا يدخل في هذه الفئة كل األفراد المبدعين في تصميم العالمات التجار و      
اد القادرين كذلك األفر وأساليب العمل النافعة، و  ،ة اإلستراتيجية المناسبةالقادرة على صياغوتصميمها، و 

 .لتي تواجهها المنظمات خالل عملهالول للمشاكل احعلى  إيجاد قرارات و 

                                                 

  .82-88:مرجع سابق، ص ص ابو بكر محمود الهوش، -1
  .87-89:ص مرجع سابق، ص محمد فتحي عبد الهادي، -2
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هي التي تقوم بجهود لجمع موعة وهي الفئة غير المبدعة، و كما هناك فئة أفراد تنتمي لهذه المج
 عمال قواعد البياناتاألعمال المرجعية، و : لالمعلومات المتوفرة فقط مث

 .صناعة معالجة المعلومات: ثانيا
ي األجهزة ومنتجي البرمجيات، ويتولى منتجو األجهزة تصميم وصناعة منتج تقوم هذه الصناعة على     

ت هذه الصناعة هي نظم مخرجاوتسويق الحواسيب وأجهزة االتصاالت بعيدة المدى وااللكترونيات و 
  Windows , UNIX, MS –DOS البرمجيات المساعدة لمختلفالخ و ....لالتشغيل مث

لعمليات الحساسة والمنحنيات، للقيام بمختلف ا XEXE لمعالجة النصوص، DROW:التطبيقات ك
 .الخ ...لتصميم قواعد بيانات  SEEXAAو
  .صناعة تسلم و بث المعلومات :ثاثا

دارة شركات االتصال و هو المعني بالتسليم أي إنو       يتم من خاللها إيصال المعلومات البث التي شاء وا 
يو الفضائية منها األرضية وشركات البث باألقمار شركات االتصاالت محطات التلفزة والرادهي و 

 .الصناعية، الشركات المكلفة بتركيب وتوصيل الشبكات المعلوماتية
تخصصة فيها والعامة والجرائد ناشري المجالت المتبات و المكهذا باإلضافة إلى بائعي الكتب و 

لمحافظة عليها اي نقل المعلومات و تها وجودتها فنظرا لسرعالخ، ان تكنولوجيا المعلومات و ...التقارير و 
 .ساعدت على كفاءة وفعالية هذا القسم من الصناعة

و المصدر تجدر اإلشارة هنا أن الدراسات االقتصادية الحديثة تبين أن قطاع المعلومات هو 
المتحدة األمريكية أن قطاع  ول البنائي، فقد قدر في الوالياتالتحالرئيسي للدخل القومي والعمالة و 

تظهر اقتصاديات ، وتظهر اقتصاديات الدخل القومي، و مات ينتج حوالي نصف الدخل القوميعلو الم
  1من دخلها القومي، انبثقت من أنشطة المعلومات% 41الدول األوروبية آن حوالي 

 .مفاهيم عامة حول االتصال: المطلب الثالث
حت فيها من أصببدرجة كبيرة ، و د اتسعت وتعددت من يدرس االتصاالت يجد أن دوائر االتصال ق     

 البشر أينما كانوا حيث عملوا ى أصبحت مظاهر المعرفة في متناول، حتالوسائل ما ال يحصى وال يعده
علومات عبر ، آو رحلوا بل أصبح نقل المعلومات بالسهولة حتى أن هناك من الممكن نقل المأو وجدوا

                                                 

  .82، ص ص مرجع سابق محمد فتحي عبد الهادي، -9
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ة تلفزيونية تخدم رجال األعمال وطالب المعرفة في هناك أكثر من ثالثة آالف قنااألقمار الصناعية، و 
 .العالم كله

ق التي تسير له كذلك عندما يقوم المدير بعملية  اتخاذ القرارات ، يلزمه العديد من المعلومات و الحقائو 
، و بما أن مصطلح االتصال ارتبط  1البد أن تكون لديه الحقائق بدون تحريف أو تعديلاتخاذ القرار ، و 

 :ح المراوغة ، فإنه هو اآلخر  له عدة مفاهيم و يتميز بعدة خصائص و أنواعه بمصطل
 .مفهوم و أنواع االتصال: الفرع األول

 .مفهوم االتصال :اوال       
                 دراسات االتصال ح االتصال بين المشتغلين ببحوث و ليس هناك تعريف متفق عليه لمصطل            

      المتخصصين في مفهوم االتصال من قبل الباحثين و ت عديدة ال يمكن حصرها لحيث هناك تعريفا
عناصر المكونات أو الته ودوره في الحياة اإلنسانية و ، عكست في معظمها أهميعلوم االتصال واإلعالم

عة من بين التعاريف التي توردها الموسو و ... عريف بأكثر من خمسين طريقة تاألساسية لعملية االتصال و 
 .أن االتصال يعبر عن تبادل بين األفراد من خالل نظام مشترك من الرموز

EELOBMSS وSBLLBMMSEE عندما نقوم بعملية االتصال يعبر عن تبادل ومعناها المشترك ،
  2األفكار أو مواقف واحدةول أن نشترك سويا في المعلومات و المعاني بين األفراد فنحن نحا

 :ذكر منهاهناك عدة تعار يف نو      
العوامل على طرفي تأثر بمكونات  السلوك الفردي  و نحركية، نؤثر و  ظاهرة اجتماعية،"تصال هو اال
ا، باستخدام لغة  ملية االتصال المشتملة على نقل وتبادل المعلومات واألفكار، والمعاني المختلفة، تفهمهع

 .3، من خالل قنوات معينةمفهومة للطرفين
 -4بها الرسالة من مصدر معين إلى مستقبل واحد أو أكثر بهدف تغيير سلوكالعملية التي تنقل  -

االتصال هو إرسال من جانب واحد الرسائل موجهة بغرض تحقيق تغيير في الراي ، العادة ، أو سلوك 
  .المستقبل

  .5االتصال هو نقل المعاني عن طريق إرسالها بواسطة اإلشارات -
                                                 

  .08ص ،8882المراقبة االدارية، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية ،احمد محمد المصري، التخطيط و  -9
 .95ص، 8887دار الثقافة العلمية، القاهرة،  تصال العلمي،، االاحمد انور بدر - 2

 .28، ص8888التطوير االداري، مصر يد سيرقيس لالستشارات و المدخل السلوكي لها، مركز واياسر عامر، االتصاالت االدارية و سعيد   - 3

 .201ص ،9117 ،ار حنفي، أساسيات إدارة المنظمات، المكتب العربي الحديث، القاهرة، مصرعبد الغف - 4

 .27ص ،9117، الدار الدولية للنشر، القاهرة، مصر، حات نظم وتكنولوجيا المعلومات واالنفعاالتمفتاح محمد دياب، معجم مصطل - 5
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قيام أحد األطراف بتحويل األفكار و معلومات معينة إلى رسالة شفوية االتصال عملية مستمرة تتضمن  -
  .أو مكتوبة ، تنقل من خالل وسيلة اتصال إلى الطرف األخر

من خالل هذه التعاريف يمكن أن نالحظ بأنها تتمحور حول المكونات األساسية لالتصال و هي      
تغذية ، عن طريق وسيلة معينة مع انتظار إليهلومات من المرسل إلى المرسل عملية نقل و تبادل المع

 .عكسية مرتدة في بيئة معينة
 :كما يمكن إعطاء تعريف شامل و مختصر لالتصال بأنه

، المستقبل، الرسالة المراد نقلها، الوسيلة ،ات، تتكون هذه العملية من المرسلعملية نقل آو تبادل المعلوم" 
 ."صالالرد أو المعلومات المرتدة و بيئة االت

  .أنواع االتصال: ثانيا
 : بشكل عام يمكن أن نتحدث عن األنواع الرئيسية التالية

 .المتلقي شخص واحد، وفي هذه الحالة يكون المرسل و يحدث داخل الفرد: االتصال الذاتي -2
اآللة  يمكن أن يكون بين، األشخاص و يتم بين شخصين أو أكثر وجها لوجه و : االتصال الشخصي-1

 .الحاسوبصال بين الفرد و ث في االتكما يحد
 ،اآللةه ويمكن أن تكون  بين األشخاص و يتم بين شخصين أو أكثر وجها لوجو : االتصال المجتمعي -3

 .  الحاسوبي االتصال بين الفرد و كما يحدث ف
لوسائل التي تستخدمها المؤسسات ا نظيمي واإلداري تلكويقصد باالتصال لت: االتصال اإلداري -4
 :تنقسم بدورها إلىو  1رين  أو األفراد العاملين بالمؤسسة ل توفير المعلومات لباقي األطراف األخرى المدو 
طار القواعد التي تحكم المنظمة وتتبع القنوات يقصد بها االتصاالت التي تتم في إو : اتصاالت رسمية -أ
على هذا النحو يمكن آن تسير  االتصاالت أو الرسميةحددها البناء التنظيمي الرسمي، و المسارات التي يو 

 : في االتجاهات التالية
 االتصال الصاعداالتصال الهابط و : ها إلى نوعين تنقسم بدور و : اتصاالت رأسية.  
 الواحد  ويقصد بها تلك التي تتم بين مواطني المستوى اإلداري: اتصاالت أفقية مستعرضة: ثانيا

 .بهدف التنسيق بين جهودهم

                                                 
1

 .207، ص، 9111مدخل لبناء المهارات، الدار الجامعية للنشر، مصر، السلوك التنظيمي احمد ماهر،  - 
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 منرج الرسمية المحددة لالتصال و تعرف بهذا االسم ألنها تحدث خا: رسميةاالتصاالت غير ال -ب
التي سكرتيرهم و األحاديث الخاصة التي تتم بين المدرسين و  ،أمثالها، ما يدور بين الرؤساء والمرؤوسين

 .رة إلى تفريغ الشحنات االنفعاليةترمي في أحيان كثي
 :  أخرى كتابيةصاالت شفهية و في اإلدارة إلى ات يصنف البعض اآلخر االتصال و 
 تعاون الويخلق روح الصداقة و  يسمح باالتصال الشخصيالوقت و ساعد على توفير : االتصال الشفهي

 .وتشجيع األسئلة واألجوبة
 حيث يعتمد الكثير من الموظفين على التعليمات المكتوبة بغرض معرفة كيفية انجاز : االتصال الكتابي

 .تعتبر من األمور الحيوية للقيام بالعمل اإلداريغيرها، و عة و المنشورات المطبو أعمالهم و 
  توجه فيه الرسائل الى جماهير واسعة من  وهو ذلك النوع من االتصال 1:االتصال  الجماهيري

 ،يق استخدام عدة وسائل كالراديو والتلفزيون والصحف والسينما، والكتيباتالمستفيدين عن طر 
 .غيرهاوالالفتات والملصقات و 

 .يمكن أن نضيف لهذه األنواع االتصال السمعي المرئي أو السمعي البصريو 
  يتميز باإلثارة والتشويق نمط من االتصال على هو الراديو و يعتمد هذا ال: االتصال السمعي

  2: له سلبيات عديدة منهاتشار و سرعة االنو 
 .انه يلزم المستمع بتحديد وفئة كونه اتصال زماني -
 .ة الستقبال رسالتين في وقت واحدال يتيح الفرص -
 .مسافة بث الرسائل المسموعة أحيانا تكون محدودة  -
 تكون عرضة للنسيان ألنها تعتمد فقط على ذاكرة اإلنسان  -

 صور، اللوحات الفنية، يعتمد على حاسة البصر من إشكاله المختلفة الو : 3االتصال المرئي
دمت الصور وسائل قد خو ... لصامتة وغيرها واألرقام االمجسمات رائط، و ، الخالملصقات

: سلبيات أهمها النشرات غير انه لهاالتصال األخرى  الصحف كالكتب والصحف والمجالت و 
 .ال يخدم فاقد البصر إطالقا، محدودية المستقبلين أحيانا، و محدودية الزمان والمكان

                                                 
1

 .207احمد ماهر، مرجع سابق،ص - 
2

 .58، ص9151عبد الغفور يونس، تنظيم ادارة االعمال، دار النهضة العربية، لبنان، - 
3

 .52صعبد الغفور يونس، مرجع سابق،  - 
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 تصال البصري وهو أكثر شتمل على مزايا االتصال السمعي واالي 1: االتصال السمعي البصري
الخ مستويات ...رد السمعية البصرية كالتلفزيون والفيديو قد ظهر مع ظهور الموافاعلية و 

 :واتجاهات  االتصال
  يكون هذا االتصال من أسفل إلى أعلى أي من المرؤوسين إلى الرؤساء آم : االتصال الصاعد

 .التنظيميى إداري اعلي في الهيكل من مستوى إداري أدنى إلى مستو 
تغذية عكسية مرفوعة صال الصاعد عادة في شكل تقارير وشكاوى واقتراحات ومالحظات و يكون هذا االتو 

 2.اإلدارة العلياإلى القادة و 
 : يواجه هذا االتصال عددا من المعوقات

 .بعد المسافة بين اإلدارة العليا والمستويات التنظيمية  الدنيا -
 .ناء نقلها إلى أعلىتشويه المعلومات أثو  تحريف -
 .المشرفين نحو المرؤوسينتقييم الرؤساء و اتجاهات و  -
 .نتشار ظاهرة الخوف لدى المرؤوسينا -
 .عزلة الرؤساء -

 يكون من الرؤساء الى اتصال من األعلى إلى األسفل، و  هو: االتصال النازل أو الهابط
  .3المرؤوسين أو من مستوى إداري اعلي إلى مستوى إداري أدنى

يكون في شكل قرارات، خاصة عندنا في العالم الثالث، و  في واقع الحال نجد هذا النوع األكثر شيوعاو 
 . الخ...أوامر، تعليمات،

 : من معوقاته، و رؤوسين أو إلى القاعدة الهرمإلى الم
  .المستقبل أحيانان المرسل و العد الجغرافي بي -
  .المستقبلالفروق في الدافعية بين المرسل و  -
 .صة إذا كانت القرارات إستراتيجيةخاالبطء وعدم الفعالية، و  -
 (.المرؤوس)نوع الرسالة أو الوسيلة التي يعتمدها الرئيس قد تكون غير مفهومة من طرف المستقبل  -

                                                 
1

 .258ص  ،الغفور يونس، مرجع سابقعبد  - 
2

 .09ص  ،سعيد ياسين عامر، مرجع سابق - 
3

 .257:، ص8888معية للنشر، مصر مد عطية، مدخل الى نظم المعلومات المحاسبة، الدار الجاحأهاشم  - 
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 التي تقع في نفساالتصال بين المستويات اإلدارية يكون هذا النوع منو : االتصال األفقي ، 
في غالب األحيان بتبادل الزيارات، االجتماعات اللقاءات، يتم ظيفي، و المستوى اإلداري أو الو 

 . العالقات الشخصية، والسلوكيات المختلفة
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 .االتصالو  المعلوماتتكنولوجيا  مفهوم: ثانيالمبحث ال

 
ائصها مجموعة من التعاريف التي أعطيت لتكنولوجيا المعلومات، ثم نذكر حص سوف نعطي 

لمحتلف  واختراقهاالتي ميزتها عن باقي التكنولوجيات، والتي كانت سببا مباشرا في سرهة انتشارها 
 .لى تكنولوجيا االتصال ومختلف أنواعهاإمجاالت الحياة، ثم نتطرق 

 : وهي كالتالي مطالبوقد قمنا بتقسيم هذا المبحث بدوره الى ثالث      

 .هاوخصائص المعلوماتتكنولوجيا  تعريف: المطلب االول
 .تاتكنولوجيا المعلوم تعريف: الفرع االول

لم تحظى تكنولوجيا المعلومات كغيرها من المصطلحات الجديدة خاصة مع ظهور االقتصاد الجديد       
سندرج عدة تعاريف حتى  كتنوعت تبعا لرؤية كل واحد لها لذلهذه التعريفات و  بتعريف موحد بل تعددت

 .، لنعطي في األخير تعريفنا لهااالختالف واالتفاق بينهماأوجه  لنا زتبر 
، تخزين، استرجاع، نتاج، معالجةتكنولوجيا المعلومات تشير إلى الوسائل المستعملة إل:"التعريف األول
 1"، سواء كانت في شكل كالمي صوتي أو كتابي آو صورةإرسال المعلومة
تخزين، مال التكنولوجيا الحديثة للقيام بالتقاط معالجة، تكنولوجيا المعلومات هي استع: "التعريف الثاني

 . 2، أو صورة، نص، صوت، سواء كانت في شكل معطيات رقميةاسترجاع، إرسال المعلومة
مل بين كل من تكنولوجيا اآللية التكامات تعد إنتاجا مناسبا للتالحم و تكنولوجيا المعلو : "التعريف الثالث

 .3"تكنولوجيا االتصالو 
ن المعلومات في شكل تخزينقل و التكنولوجيا المستخدمة في تشغيل، و  جميع أنواع: "يف الرابعالتعر 

غيرها من أجهزة الفاكس و وشبكات الربط و  وسائل االتصالشمل تكنولوجيا الحاسبات اآللية و ت، و الكتروني
  ."ت التي تستخدم بشدة في االتصاالتالمعدا

                                                 
1

 - michel laquin ; MANAGMENT OF INFORMATION TECNOLOGY , AGENCY EDETION, CANADA 

1990,P17  
2

 - ROGER CARTER,  INFORMATION TECNOLOGY ,(MADE SIMPLE BOOKS , WITHOUT 

PLACELONON1991p34. 
، 8882ديسمبر نظم المعلومات، أبحاث المؤتمر العالمي الثانيلتطوير التعليم في مصر،  يامحمد محمد عبد الهادي، نحو توظيف التكنولوج -2

 .97-92 ص ص
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المعلومات هي نموذج تقني واقتصادي إذ لوجيا تكنو لتفصيال  هذا التعريف يقدم أكثر: التعريف الخامس
، يعتمد على مجموعة مترابطة من جديد، تؤثر على تسيير ومراقبة أنظمة اإلنتاج والخدمات في االقتصاد

في ميدان الحواسيب، اإللكترونيك، هندسة البرمجيات، أنظمة المراقبة واالتصاالت االكتشافات المعمقة 
 .توزيع المعلومات بشكل كبير جدامح  من تخفيض تكاليف التخزين، المعالجة، تبادل و ما س، مالبعيدة
 :ات السابقة نستنتج عنصرين هامينمن خالل التعريف     

 . أن تكنولوجيا المعلومات هي حقل من حقول التكنولوجيا التي تهتم بمعالجة المعلومات: األول 
 عملية البحث تخزين والمعالجة، و االستقطاب الالتركيز على عمليات : الثاني

 : أما من وجهة نظرنا فإننا نرى أن تكنولوجيا المعلومات هي
تلك التكنولوجيا المتولدة نتيجة التقارب أو التالحم بين تكنولوجيا معالجة المعلومات و تكنولوجيا االتصال "
 ات في شكل صوتي،بث المعلوم تخزين، بهدف جمع،(الخ...أقمار صناعية، فاكس، هاتف، شبكات،)

 :نصوص أو صور بهذا يمكن التعبير عن تكنولوجيا المعلومات بالمعادلة اآلتية رسوم، أشكال، رموز،
 .1االتصال+ الحاسوب = تكنولوجيا المعلومات 

يشير أكثر إلى الدينامكية التي  ،واالتصال( اإلعالم)جيا المعلوماتلهذا نجد مصطلح تكنولو 
كثر ذلك للداللة او  ،االتصال الحديثةو  ،اإلعالم ،تكنولوجيا المعلومات :تكارايعرفها هذا القطاع من ابت

ه المتطورة واهم ما يمكن مالحظته في التعريف األخير هو نظرتبيعة هذه التكنولوجيا المتجددة و على ط
أال  من خصائص هذه التكنولوجيا ةيلقد زاد هذا التعريف األخير ذكر خاصالكلية لتكنولوجيا المعلومات و 

 . وهي االنخفاض الدائم في األسعار
 .خصائص تكنولوجيا المعلومات: ثانيالفرع ال

 :موعة من الخصائص اهمها ما يليجبم تكنولوجياتاللقد تميزت تكنولوجيا المعلومات عن غيرها من    
 .عل كل االماكن الكترونيا متجاوزةتقليص الوقت فالتكنولوجيا تج 2
ئل التخزين التي تستوعب حجما هائال من المعلومات المخزنة والتي يمكن تتيح وسا: تقليص المكان 1

  .الوصول اليها بيسر وسهولة
 .2نتيجة حدوث التفاعل والحوار بين الفاعل والنظام: اقتسام المهام الفكرية مع اآللة 3
 .قليلة الكلفة والسرعة في وقت معا وتلك هي وتيرة تطور منتجات تكنولوجيا المعلومات 4

                                                 
1

 -Derek Anderson and  michel Green halgh ; Computing For non -Scientific 

 .977محمد محمد عبد الهادي، مرجع سابق ص  -2



 واالتصال ونق ل التكنولوجيا  معلوماتتكنولوجيا ال                                                           الثانيالفصل  

- 52 - 

 

الذكاء االصطناعي اهم ما يميز تكنولوجيا المعلومات هو تطوير المعرفة وتقوية فرص تدريب  5
 .شمولية والتحكم في عملية االنتاجالمستخدمين من أجل ال

تدريب شبكات االتصال تتوحد مجموعة التجهيزات المستندة على تكنولوجيا المعلومات من أجل تشكيل  6
من تدفق المعلومات بين المستعملين والصناعيين وكذا منتجي أآلالت شبكات االتصال وهذا ما يزيد 

 .1ويسمح بتبادل المعلومات مع بقية النشاطات األخرى
التفاعلية هي ان المستعمل لهذه التكنولوجيا يمكن ان يكون مستقبل ومرسل في نفس الوقت فالمشاركون  7

 . بخلق نوع من التفاعل بين األنشطة في عملية االتصال يستطيعون تبادل األدوار وهو ما يسمح
وتعني إمكانية استقبال الرسالة في اي وقت يناسب المستخدم المشاركين غير مطالبين : الالتزامنية 8

 .باستخدام النظام في الوقت نفسه
واالتصاالت فاالنترنيت مثال تتمتع استقاللية تكنولوجيا المعلومات الالمركزية وهي خاصية تسمح ب 9

 .ارية عملها في كل األحوال فال يمكن ألي جهة أن تعطل االنترنيت على مستوى العالم بأكملهباستمر 
وتعني إمكانية الربط بين االجهزة االتصالية المتنوعة الصنع، اي بغض النظر عن : قابلية التوصيل 21

 .الشركة أوالبلد الذي تم فيه الصنع
خدم ان يستفيد من خدماتها أثناء تنقالته، اي من اي اي انه يمكن للمست: قابلية التحرك والحركية 22

 .الخ...مكان عن طريق وسائل إتصال كثيرة مثل الحاسب اآللي النقال، الهاتف النقال
موعة إلى وهي امكانية نقل المعلومات من وسيط إلى آخر، كتحويل الرسالة المس: قابلية التحويل 21

 .رسالة مطبوعة أو مقروءة
وتعني إمكانية توجيه الرسالة اإلتصالية إلى فرد واحد أوجماعة معينة بدل توجيهها : الالجماهرية 23

بالضرورة إلى جماهير ضخمة، وهذا يعني إمكانية التحكم فيها حيث تصل مباشرة من المنتج إلى 
المستهلك كما أنها تسمح بالجمع بين االنواع المختلفة لالتصاالت سواءا من شحص واحد، او من جهة 

 .لى الكل اي من مجموعة الى مجموعةة إلى مجموعات، أو من الكل اواحد
وهو قابلية هذه الشبكة لتشمل أكثر فأكثر مساحات غير محدودة من العالم بحيث : الشيوع واالنتشار 24

 .تكتسب قوتها من هذا االنتشار المنهجي لنمطها المرن

                                                 
 ،ماي معهد العلوم االقتصادية،: جامعة الجزائر، غير منشورة الشغل، رسالة ماجيستيررها على اثآجميلة بدريسي، تكنولوجيا المعلومات و  - 1

 .0-7ص ص 9112
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تكنولوجيان حيث تأخذ المعلومات مسارات وهو المحيط الظي تنشط فيه هذه ال: العالمية والكونية 25
مختلفة ومعقدة تنتشر عبر مختلف مناطق العالم، وهي تسمح لرأس المال بأن يتدفق إلكترونيا خاصة 
بالنظر الى سهولة المعامالت التجارية التي يحركها رأس المال المعلوماتي فيسمح لها بتخطي عائق 

 .1المكان واالنتقال عبر الحدود الدولية

  .تكنولوجيا االتصال: مطلب الثانيال
لقد شهد العالم في السنوات االخيرة تطورا مذهال في وسائل وتكنولوجيا االتصاالت وأصبح من     

الصعب متابعة المخترعات الجديدة، غي هذا المجال لقد تطور الهاتف الى التيلكس والفيديو الى الفيديو 
نترنيت والبريد االلكتروني واليزال التطور مستمر في تكس ودخلنا عصر االقمار الصناعية وعصر اال

مجال تكنولوجيا االتصاالت بشكل جعل العالم قرية صغيرة، فجديد اليوم هو قديم الغد فأصبح اآلن يتداول 
 .مصطلح تكنولوجيا المعلومات واالتصال الحديثة

 .وانواع تكنولوجيا االتصال مفهوم: الفرع االول
  .ا االتصالمفهوم تكنولوجي :اوال
مجموعة من االدوات التي تساعدنا في استقبال المعلومة ومعالجتها وتخزينها "يعبر عنها بأنها    

واسترجاعها وطباعتها ونقلها بشكل الكتروني سواء كانت بشكل نص اوصورة اوفيديو وذلك يشمل 
 ". 2المكونات المادية، البرمجيات، قاعدة البيانات، الشبكات

ان تكنولوجيا االتصال ال يمكن فصلها بشكل نهائي عن تكنولوجيا المعلومات فهما  من ذلك نجد   
وجهان لعملة واحدة، وعليه فتكنولوجيا المعلومات واالتصال تعبر عن مجموعة من المكونات المادية، 

ت وخزنها البرمجيات، االتصاالت، البينات واالفراد التي تستخدمها المنظمة في استقبال البيانات والمعلوما
 (.السمعية، البصرية، النصية)سائط ومعالجتها واسترجاعها بإستخدام برمجيات متعددة الو 

 .انواع تكنولوجيا االتصال: ثانيا
نظام لتنتقل الرسائل وهي أول جهاز تم إستخدامه في االرسال بالكهرباء،  (:البرقة )التلكس  .2

ففي العشرينيات من القرن العشرين تم تطورت  3(شفرة مورس)وتعرف الشفرة الخاصة بالمبراقة 
                                                 

مجلة االقتصاد والمناجمنت، جامعة  أثر التكنولوجيات الحديثة لالعالم واالتصال في المؤسسة االقتصادية،بومايلة سعاد وفارس باكور،  - 1
 .880-887، ص ص 8882مارس  ،العدد الثالث تلمسان،

المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي : ت إدارة المعرفة، الملتقى الدوليسناء عبد الكريم الخناق، دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمليا - 2
 .820ص  ،8887نوفمبر  92و 98قتصادية، بسكرة التنافسي للمؤسسات اال

 .980ص  ،9111 األردن،ل وتكنولوجيا التعليم، دار الصفاء، ربحي مصطفى عليان، محمد عبد الصمد ، وسائل االتصا - 3
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التي بإمكانها إرسال نبضات كهربائية مباشرة عبر خطوط ( التليرنتر)إستخدام الطابعات عن بعد 
 .البرق الى مبرقة أخرى على الطرف اآلخر من الخط

عنه ولقد ساهم التلكس في نقل االنباء والرسائل الى غاية ظهور الهاتف الذي أدى الى االستغناء    
ستبداله بمعدات أخرى أكثر سرعة   .وا 

هوحالة متقدمة من نظام المبرقة، حيث أن التليتكس ( : تبادل النصوص عن بعد : )التليتكس  .1
يجمع بين عمل التلكس االعتيادي وعمل نظام معالجة النصوص، الذي يعمل بواسطة اآللة الكاتبة 

 .إمكانية لخزن المعلومات المطبوعة االلكترونية والشاشة المرئية المثبتة فيها، مع وجود
مكاناته عدة مرات وأصبحت هناك شبكات : الهاتف .3 تطور الهاتف في شكله وحجمه ومزاياه وا 

هاتفية، من أحدث االبتكارات في عالم االتصاالت الهاتفية، الهاتف الصوري او الهاتف الفيديو الذي 
بذاكرة تؤهله لخزن الصورة واسترجاعها،  يستطيع نقل الصورة مع الصوت بسرعة هائلة والجهاز مزود

 .وينتشر اآلن الهاتف النقال بشكل واسع بين الناس
 : ويستخدم الهاتف كوسيلة إتصال بالهواتف االخرى المنتشرة جغرافيا بطريقتين أساسيتين هما   

 االتصال المباشر أي من هاتف آخر طريقة. 
 لة أخرى مثل التليكس، أو الحواسب طريقة االتصال غير المباشر أي عن طريق ربط بوسي

 .وغيرها 
إلى نظام ومع التطورات التي تشهدها وسائل وتكنولوجيا االتصال، أخذت االتصاالت الهاتفية تتحول 

، ويعمل هذا االخير عن طريق ترجمة موجات البث االلكتروني الى جزئيات جديد وهو النظام الرقمي
تاج االرقام الثنائية وهي اصغر الوحدات في معالجة البيانات، تفصل بينها مسافات، وهذه الجزئيات هي ن

ويعتبر هذا النوع من االنظمة الرقمية أكثر دقة وفعالية، ويمكن االعتماد عليه أكثر من وسائل االتصال 
التقليدية، وهو مناسب لمختلف انواع االتصاالت الصوتية والفيديو والصور الالسلكية والموجات الدقيقة 

الى انه يعطي نوعية أفضل  افةضباإلر الصناعية، وهواكثر مالئمة لالتصال مع الحواسيب، واالقما
 .1بالنسبة للصوت والصورة المنقولة

أو ما يطلق عليها الفيديوتكست وهي حالة متطورة (: الفيديوتكس)بنوك االتصال المتلفزة  .4
ستثمار جهاز التلفيزيون العادي عن طريق إظافة محطات وقنوات جديدة الى جانب قنواته  لالستخدام وا 

                                                 
1  - WWW.Comment.Net/Whintro PH P31 
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وسيلة لعرض الكلمات واالرقام والصور والرموز على شاشة تليفزيون عن "االعتيادية، وهو عبارة عن 
  :، وتشمل تقنية الفيديوتكس على ثالث ركائز وهي1"هاز التليفزيونطريق ضغظ مفتاح معين ملحق بج

 البث عن طريق شاشة تليفزيونية. 
 طريق الحاسوب تخزين واسترجاع عن. 
 اتفي أو بوسيلة سلكية أوال سلكيةنقل ه. 

عبارة عن جهاز يقوم ببث الرسائل والنصوص والصور : fax mile(الناسخ الهاتف)الفاكسيميلي  .5
 .2والوثائق المكتوبة عبر خطوط الهاتف العادي 

  .هدافهاأثيرها و أوت شبكات االتصال: الثاني الفرع
والبحوث اكدت على شبكات االتصال التي وضعها العلماء السلوكيين  أن جل الدراسات يمكن القول   

مع منتصف القرن العشرين، وكان الهدف من الدراسات التعرف على تأثير الهيكل التنظيمي على السرعة 
ت االتصال والدقة في التعامل مع عمليات االتصال داخل المؤسسة، وقبل التطرق في التعرف على شبكا

 .الشبكة سنحاول ان نعرف
 .تعريف الشبكة :والأ

  .ناك عدة تعاريف للشبكة نذكر منهاه
و أكثر تشتركان في عملية تبادل المعلومات من خالل روابط إتصاالت وذلك أمؤسستان ": الشبكة-2

 ". 3خدمة الهداف مشتركة
لوجدات  نظام للعالقات الترابطية داخل المؤسسة او بين المؤسسات، ومنه فالشبكة هي تنظيم منسق-1

مستقلة، منفصلة، متداخلة، بغرض تحقيق بعض االهداف بكفاءة اكبر ويتم تحقيقها بواسطة اي وحدة من 
 : الوحدات المنفردة، وتسعى الشبكات الى تحقيق االهداف التالية

 .تسهيل الوصول الى مصادر المعلومات واالستفادة منها في اقل وقت ممكن -
 .تقديم خدمات اتصال افضل -
 .الل خدمة اكبر عدد من المستفيدينالمقاييس الكمية من خب -
 .ن خالل تقديم خدمات اتصال متعددةبالمقاييس النوعية م -

                                                 
1

 .999، مرجع سابق، ص مصطفى عليان ومحمد عبد الدبس - 
 .02ص  مرجع سابق،مفتاح محمد دياب،  - 2

3  - Jean Brilman ; les meilleurs pratiques du management les edition d organisation – Paris ,France , 2001 P 412. 
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 .تكنولوجيا االتصال المتاحة حاليااالستفادة القصوى من  -
 .وات االتصال والقوى العاملة فيهازيادة إنتاجية وسائل وقن -

مل والعناصر التي تحتاجها الشبكات وتؤثر على كمية العوا( sam welson)ويلخص سامو ويلسون 
 : ونوعية وجوده خواصها في سبعة عناصر وهي

- (men)  اي االنسان والقوى البشرية. 
- (Machine )اي اجهزة وتقنيات االتصال. 
- (Matriels)   م واية مواد اخرى تحتاجها الشبكةاي المواد الخا. 
- (Mony )ويلاي االموال المخصصة للتم. 
- (Message )الرسائل التي ستنتقل عبر الشبكة اي. 
- (Methods )جراءات والخبرة وأساليب التشغيلاي اال. 
- (Mea Surement )أساليب االختياروالتقييم للشبكة اي. 

وتحتاج شبكات االتصال لكي تحقق اهدافها بفعالية وتقوم بتوصيل الرسائل بين االطراف المختلفة 
 :، من أمثلتها1الى أجهزة إتصال أوتقنيات إتصال مناسبةالمشاركة فيها 

 اجهزة الهاتف. 
 اجهزة التلكس. 
 اجهزة الفاكسيملي. 
 االقمار الصناعية. 
 البريد االلكتروني. 

  .شبكات االتصالآثار : ثانيا
قام عدد من الباحثون بتجارب على مجموعات من االفراد شكلت شبكات إتصال لمعرفة أثر هذه        
كات على االداء الوظيفي والرضا عن العمل وغير ذلك من المتغيرات ذات العالقة، وقد تبين أن الشب

 :شبكة االتصال تؤثر على ما يلي
 .من يتصل بمن ولماذا ؟ -2
 .دد االفراد الذين يتصل بهم الفردع -1
 .ين المعلومات المتدفقة في الشبكةدرجة المشاركة في تكو  -3

                                                 
1

 .50، ص 8888جامعية للنشر، مصر، جميل احمد توفيق، إدارة أعمال مدخل وظيفي، الدار ال - 
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 .علومات داخل المؤسسةلك الفرد للمدرجة تم -4
 .في تلك المؤسسة ائدمن يدركه االفراد المنتسبين إلى المؤسسة كق -5
 .كسبب أو نتيجة تتأثر بالمعلومات من يدركه االخرين -6
 .عن أدوارهم ووظائفهم في المؤسسة درجة رضا االفراد -7
 :1هذه الشبكة قد تستخدم بغرض   

 .التي يتم تشغيلها على نظم مختلفةقية و االتصال بين العديد من البرامج التطبي -
 .تقاسم الموارد -
 .ات على الحواسب المتباعدة مكانياتوزيع االستخدامات والتطبيق -
وعليه فشبكة المعلومات أواالتصال، هي عبارة عن شبكة من الحواسب تسمح بالوصل الى قواعد    

ات دون الحديث عن قواعد البيانات البيانات وتبادل المحتويات، واليمكن الحديث عن شبكات المعلوم
وتبادل المحتويات، وال يمكن الحديث عن شبكات المعلومات دون الحديث عن تكنولوجيا االعالم 

 .واالتصاالت
 :و المعلومات الى تحقيق االهداف التاليةأوتهدف شبكات االتصال    
 .د وتكلفة ممكنةنها بأقل وقت وجهتسهيل وصول المستفيدين إلى المعلومات واالستفادة م -2
 .الثقافيةتقديم خدمات معلوماتية أفضل من الناحيتين الكمية و  -1
 .لومات واالتصاالت المتوفرة حاليااالستفادة القصوى من تكنولوجيا المع -3
 .املة في مجال المعلومات وخدماتهازيادة إنتاجية القوى الع -4
، مما 2مع سوق العمل( التدريب الجامعات، المعاهد، مراكز)ربط مصادر الموارد البشرية المؤهلة  -5

 .ة في المجتمع من طرف المؤسساتيتيح إستغالل الطاقات البشرية الكامن
ضمان بث وتبادل المعلومات االساسية لمختلف التطبيقات داخل التنظيم، وتمكن أعضاء المؤسسة  -6

مع بالحصول على معلومات من أي مكان متواجدين فيه، وتسمح بتبادل المعلومات المختلفة 
 .الخ...الشركاء الخارجيين والمؤسسة زبائن موردين 

                                                 
 .50ص  8888مرجع سابق  ،احمد توفيق جميل- 1

 8882ة مستغانم، جامعلية علوم تسيير كتكنولوجيا االعالم واالتصال واثرها وواقعها في المؤسسة الجزائرية، رسالة ماجيستير،  ،ر عباسلحم - 2
 .07ص 
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إتاحة قاعدة بيانات تحتوي على حجم هائل ومهم من المعلومات لتسيير عمل االنشطة كإدارة  -7
 .المبيعات وغيرها

يمكن للمؤسسة من تجهيز طلبيات الموردين بعرض منتجاتها للعمالء عن طريق قوائم البيع بطريقة  -8
 .لم تكن متاحة من قبل

 :وتحتاج شبكات المعلومات الى عدد من المتطلبات االساسية وهي  
 ؛(قواعد، وبنوك المعلومات)توفير مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة التقليدية، وغير التقليدية  -2
 من الحواسب وغيرها؛ Hard wareتوفير االجهزة المناسبة للشبكة  -1
المعلومات واسترجاعها، ويمكن تطوير هذه لمعالجة  Soft wareتوفير البرمجيات المناسبة  -3

 البرمجيات او االستعانة بالبرمجيات الجاهزة؛ 
 توفير نظام مناسب لالتصاالت تجعل الشبكة قادرة على تبادل المعلومات بين الجهات المشاركة؛ -4
داريين -5  الخ؛...توفير المتطلبات البشرية والخيرات الالزمة والمؤهلة من مبرمجين ومشتغلين وخبراء وا 
هم الذين ستقدم لهم الشبكة معلوماتها وخدماتها المختلفة، ويتكون مجتمع : المستفيدون النهائيون -6

 :معلومات غالبا من الفئات التاليةالمستفيدين من شبكات ال
 ؛ملون في مجال التخطيط المختلفةالعا -
 المتخصصون والعاملون في الميادين المختلفة؛ -
 الثقافية، التربوية، الحكومية وغيرها ؛ الموسسات االقتصادية، العلمية، -
 .المكتبات ومراكز التوثيق ومراكز المختلفة -

 .شبكة االنترنيت: المطلب الثالث
االنترنيت عبارة عن شبكة ضخمة من شبكات الحاسوب الممتدة عبرة الكرة االرضية بكافة دولها، 

وذلك حسب االتحاد الدولي لالتصاالت،  1122مستخدم مع مطلع  1إذ يستخدم الشبكة حوالي ملياري
كة شب)وهي اتفاقية عمالقة بين ماليين الحواسيب لالرتباط مع بعضها البعض، ولهذا يطلق عليها 

، وهي شبكة عالمية مفتوحة تجعل المشترك قادرا على الوصول الى آالف المصادر والخدمات (الشبكات
 .اتالمختلفة في مجال المعلوم

 

                                                 
1  - www.grgaam.com  
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 .ماهية االنترنيت: الفرع االول
واخر الستينات كمشروع تشرف أول ما ظهرت شبكة االنترنيت في الواليات المتحدة االمريكية في أ     

التابعة لوزارة الدفاع االمريكية، واطلق على اسم الشبكة ( ARPA)عليه وكالة مشاريع البحوث المتقدمة 
تربط فقط عدد قليل منى الحواسيب بين مجموعة قليلة من حيث كانت ( ARPA NET)في بداية أمرها

المناطق في الواليات المتحدة االمريكية، ثم انشأت المؤسسة الوطنية للعلوم للواليات المتحدة االمريكية 
(USNSF ) شبكة سميت ب(NSF ) وذلك في منتصف الثمانينات حيث اعتمدت التكنولوجيا المستعملة

تساع لتشمل الشبكات الصغرى في جميع انحاء الواليات المتحدة وبدأت باال( ARPA NET)في 
االمريكية، ثم شيأ فشيأ لتشمل مؤسسات البحث والجامعات والمعاهد والدوائر الحكومية والصناعات 

 .الخاصة التي تعنى بالبحث
كانت شبكت االنترنيت في بداية امرها حكرا للمؤسسات الكبيرة، اال ان هذا الوضع تغير في 

 .لوقت الحاضر واصبحت المؤسسات الصغيرة والمصالح التجارية واالفراد على اختالفهم مرتبطين بهاا
 واصبحت الشركات التجارية فعال تمثل القطاع االوسع، واالسرع تطورا في شبكة االنترنيت 

 .مفهوم االنترنيت: اوال
في التعاريف صاحبه كذلك لم تحضى االنترنيت بمفهوم واحد بين المختصين، هذا االختالف      

الطريق السريع الرقمي، او شبكة المعلومات الرقمية، او طريق بيانات : إختالف في المسميات فنجد مثال
السريع في حين البعض االخر عليها مسميات المجتمع العالمي، كود النقل الالمتزامن وشبكة الخدمات 

 .1الرقمية المفضلة وشبكة الشبكات
رب واالختالف في هذا المقام كذلك أكثر من تعريف حتى يظهر لنا اوجه التقالذا سنعطي في    

  .ةالتعاريف المعطا
مجموعة من شبكات الحواسيب على اختالف انواعها وأحجامها وشبكات االتصاالت : التعريف االول

ظم تراسل عالمية ترتبط فيما بينها لتقدم العديد من الخدمات والمعلومات، بين االفراد والجماعات، تعتمد ن

                                                 
1

نوفمبر  2و  9، االنترنيت وشيئ من قضاياها في المكتبات ومراكز المعلومات، واقع المؤتمر العربي الثامن للمعلومات، حامد اشافعي دياب - 
 .208، القاهرة، مصر، ص 9111
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، وبرمجيات لتشكيل لغة تخاطب واحدة تفهمها جميع الشبكات والحواسيب المتصلة (TCP/IP)عرفت ب
 .1باالنترنيت تساعد على نقل وتبادل المعلومات

 .2رتجميع لشبكات متصلة فيما بينها لتشكل بذلك شبكة عالمية اكب: التعريف الثاني
ر من الشبكات الفرعية التي تعمل بنظام مفتوح يسمح باالتصال هي مزيج من عدد كبي: التعريف الثالث

التي تسمح بخلق نوع ( TCP/IP)بين مجموعة هائلة من الحواسيب وفق لغة مشتركة واحدة، هي مراسيم 
 .3من التفاعل عن طريق تبادل المعلومات بسرعة عالية وبطريقة مرنة وال مركزية

شبكة عالمية تربط عدد ال متناهي من الحواسيب من مختلف بقاع وبهذا يمكن تعريف االنترنيت انها      
 .العالم وذلك وفق بروتوكوالت ومراسيم معينة

 .خصائص االنترنيت: ثانيا
 : 4اهمهاولالنترنيت مجموعة من الخصائص ميزتها عن بقية الشبكات 

ان ترتبط بشبكة  فبإمكان اي شبكة فرعية او محلية في العالم: االنترنيت مفتوحة ماديا ومعنويا -2
االنترنيت، وتصبح جزء منها دون قيود او شروط سواءا من حيث الموقع الجغرافي او التوجه السياسي 

 .او االجتماعي
فاالنترنيت حققت مالم تحققه تقنية سابقة في تاريخ االنسان من حيث : االنترنيت عمالقة ومتنامية -1

مليون مشترك، واحتاج  51سنة ليصبح لديه  38 السرعة في االبتكار والنمو، فبحيث احتاج المذياع
سنوات فقط  4 ـسنة اما االنترنيت فانها احتاجت ل 26سنة في حين احتاج الحاسوب  23التلفاز الى 

  .هذا باالظافة ان عدد المستخدمين لها في تزايد مستمر
لك قامت عدة جهات فالمعلومات المتواجدة في االنترنيت هي بشكل عشوائي ومتناثرة، ولذ: العشوائية -3

غير ربحية واخرى تجارية بأنشاء فهارس وتطوير برامج تقوم بالبحث عن المعلومة التي يطلبها 
المستخدم، ومن القضايا الشائكة هي ان شبكة االنترنيت يصعب الرقابة او المحاسبة على ما ينشر 

 .فيها

                                                 
االنترنيت العالمية واستخداماتها في المكتبات ومراكز المعلومات، واقائع المؤتمر العربي الثامن  حسن محمد العفسي ومها احمد غنيم، شبكة - 1

 .290، ص ، القاهرة، مصر9111نوفمبر  2و  9للمعلومات، 

2  - Benot Aubect ;Thein Formation technology and organisation ;Geotan .marin.québec.Canada 1997.P47. 

3
 .  898عاد وفارس باكور ، مرجع سابق ص بومايلة س - 

 988-15ص ص  ،8889،، دمشق8، مجلة العربية، العدد واجتهاهشام بن عبد اهلل عباس، المكتبات في عصر االنترنت تحديات وم -4
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النها وسيلة جماهرية وليست فال توجد وسيلة حالية تظاهي شعبية االنترنيت : االنترنيت شعبية -4
محصورة على فئة معينة، فسرعة التواصل عبر شبكة االنترنيت هي سرعة الضوء ناقلة معا البيانات 
والمراسالت والمعارف والمداوالت المالية والعقود االستثمارية، فقد اصبح العالم كوكبا ال يعرف فيه 

 .التواصل نوما
االنترنيت تعد وسيلة تجارية فعالة مقارنة مع الوسائل االخرى ف: االنترنيت تجارة الكترونية هائلة -5

 .، فالتجارة في المستقبل واسواقها ستكون على الشبكة( الخ...الجرائد التلفاز )
       متطورة لوجيا المعلومات خاصة الشبكات فالبحوث في مجال تكنو :االنترنيت متطورة باستمرار -6

واالختراعات  كل يوم يعدنا بالجديد والمفاجآت االنترنيت ومستمرة في النمو نحو االحسن، فعالم
 .واالبتكارات المذهلة

 .خدمات االنترنيت: ثالثا
تقدم شبكة االنترنيت العديد من الخدمات من الخدمات لمستخدميها، هذه الخدمات يمكن ذكر ما      
 :يلي

ا الشبكة واشهرها، فمن خالله ال ويعد من اهم الخدمات التي تقدمه: E-mailخدمات البريد االلكتروني  -2
 . 1يسمح للمستخدمين تبادل المراسالت بين االفراد من أطراف العالم، وبسعر زهيد وبسرعة فائقة

 :2وللبريد االلكتروني عدة مميزات هي
 .سرعة وصول الرسالة الى المستقبل -
  .عدم ضياع الرسائل االلكترونية -
 .ما يمكن إعادة إرسالها ومعاينتهاا، كيمكن ابقاء الرسائل االلكترونية على حاله -
 .ديدة يؤشر لها عند وقت االستعمالالتفاعلية بمجرد وصول رسالة ج -
 .شةمجهولية صاحب الرسالة حيث ال يظهر على الشا -
اي ( AT)والذي يعني @عنوان المستخدم، ورموز البريد االلكتروني : عادة يتكون البريد االلكتروني من -

ان البريد االلكتروني، اما الجزء الثالث فهو يشير الى الموقع المستضيف حيث يشير الى مك( في)
 . ولإلشارة فإن البريد االلكتروني ال يقبل اي فراغ بين هذه المكونات الثالث

                                                 
1  - Bruno lenaire ;Op .cit P 18. 

2
 -Emmanuel pateyron. OP;cit P 46. 
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هي منتديات تجمع بين االفراد مهتمين بنفس الموضوع، : News groupsالمجموعة االخبارية  - 1
مجموعة معالجة أو مناقشة موضوع معين، بحيث تأخذ اسمها منظمين في شكل مجموعات إهتمام كل 

من نوعية أو صنف الموضوع المعالج، ومن ضمن هذه ضمن هذه الموضوعات المناقشة نذكر على 
الحاسوب،العلوم، الترفيه، االستجمام، الموضوعات التجارية، الموضوعات الساخنة : سبيل المثال

  .العالمية، موضوعات االخبار والتحاليل وغيرها وموضوعات تتعلق بإدارة شبكة االنترنيت
إن هذه المجموعات عبارة عن مقاهي أو منتديات إفتراضية تقام على الشبكة بغرض تبادل االفكار      

واألراء حول موضوعات معينة، واالدارة بإعتبارها أحد مجاالت االهتمام، يمكن الي مسير أو مدير 
تبادل الخبرات في مجال إختصلصه مع أشخاص في العالم وأخذ الدخول في هذه الملتقيات بغرض 

 .االستشارة منهم
 (:FTP)بروتوكول نقل الملفات وتبادلها  -3

يستخدم هذا البروتوكول عند تبادل المعلومات بين الحواسيب، سواءا تعلق االمر بنصوص أو برامج، أو 
حواسيب أجنبية خارجية خارجية على صور وغيرها، ويمكن عبر هذا البروتوكول طبع المعلومات من 

 .الحواسيب الخاصة وبالعكس
يمكن القيام ( FTP)فهذا البروتوكول يسمح باالتصال بأي جهاز متصل بشبكة االنترنيت، فبواسطة    

  .بعمليات تحويل للملفات إنطالقا من موزع بعيد الى اسطوانتك الشخصية
اعلي بين المستفيد والحاسب المضيف على الجانب ومن اهم خصائص هذا البرنامج العمل بشكل تف   

اي تحقيق شخصية ورقم حساب، ( ID)االخر من الشبكة، ومن خصائصه أيضا أن يكون لك ماتعرفه به 
وعنوان البريد االلكتروني وكلمة عبور تمكنك من االستفادة من الجهاز على الطرف االخر، اال ان هناك 

 .م الجمهور دون مقابلتوحة الستخدابعض من الحواسيب المف
وهي خدمة الربط عن بعد، وهي عبارة عن برنامج خاص يتيح للمستخدم ان :  Telinetخدمة تيلنت  -4

يصل الى جميع الحواسيب في جميع انحاء العالم، وان يرتبط بها بحيث تحعل من الممكن استخدام 
جودة داخل الحواسيب الشخصية، بحيث البرامج الجاهزة للحواسيب الالجنبية، بل وتجعلها كما لو انها مو 

ال يعرف المستفيد اثناء االتصال على اي حاسوب يعمل، وتسير التلينت وفق مبدأ خادم الزبائن 
، الذي يضع الزبون والحاسوب عند البرامج المرغوب فيه اما (Client-Server-prinzip)المستفيدين 

 .مة الى أقسام يحددها الحاسوب بدقة فائقةعناوينها فتكون من خالل نقاط سالسل من االرقام مقس
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 .مستلزمات أمن الشبكات: الفرع الثاني
لقد اصبحت الشبكات اليوم تؤدي دورا مهما وفعاال في حياتنا اليومية، فقد جلبت فوائد عظيمة       

لى وجليلة للبشرية بأسهل الطرق وأبسطها وأرخصها كذلك، ولكي تؤدي الشبكات المعلوماتية دورها ع
 :احسن وجه ينبغي لها ان تستجيب لالبعاد واالهداف التالية

ويقصد القدرة على توفير الموارد الضرورية لتشغيل الشبكة ووضعها على ذمة المستفيد على : التواجد -2
جميع المستويات ولذا يجب الحرص على توفير المعلومات، وعدم تشويهها أو حذفها وكذا تشغيل االجهزة 

 .وعدم تعطيلها
  رليتي تخزين المعلومات ونقلها عبوهذا بالحرص على حماية عم: 1سالمة وسرية المعلومات -1

الشبكة، ويتمثل ذلك في ضمان عدم تغير المعلومات المخزنة في اجهزة الحواسيب أو المنقولة عبر 
 .الشبكة إال من قبل االطراف المرخص لهم

المعنية بعملية التبادل، لذا يجب على كل طرف معرفة  بالتأكد من هوية االطراف: التحقق من الهوية -3
هوية الطرف الآلخر لتفادي عملية الخداع، وتتوفر عدة طرق للتأكد من هوية االطراف المتصلة بالشبكة 

 .وغيرها... على غرار كلمة العبور والتوقيع االلكتروني
لشبكة، وال تدع مجاال للمرسل ان تتمثل في توفير آلية تثبت عملية تبادل المعلومات عبر ا: االثبات -4

 .ينكر عملية االرسال وللمستقبل ان ينكر عملية االستقبال
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1

كلية العلوم االقتصادية وعلوم جامعة الجزائر، ، رسالة دكتوراه، يل المؤسسة لالندماج في االقتصاد العالمينوفيل حديد، تكنولوجيا االنترنت وتأه - 
 .07ص ،8880 ،معة الجزائراج التسيير،
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 : المبحث الثالث

 .العالم واالتصال ونقل التكنولوجياالتطور التاريخي للتكنولوجيا الحديثة ل
 

د االولية االخرى أضحت التكنولوجيا الحديثة لالعالم واالتصال مادة أولية أهم من جميع الموا  
زدهارها،   لذلك المعروضة في إقتصاد السوق في الوقت الراهن، ودعامة أساسية لنمو االقتصاديات وا 

حاولنا في هذا المبحث التعرف على التكنولوجيا الجديدة لالعالم واالتصال وتطورها عالميا، وتكلمنا في 
 .مطلب اخير على نقل التكنولوجيا

  .الحديثة االعالم واالتصالنولوجيا مفهوم تك :المطلب االول
لقد ادى التطور التكنولوجي لالتصاالت والمعلوماتية الى ظهور وسائل عدة وتطبيقات وسيلة         

، وهي تعني "(NTIC)التكنولوجيا الجديدة لالعالم واالتصال "اتصالية جديدة أطلق عليها البعض اسم 
ثار عدة تشمل مجاالت وتطبيقات متنوعة مثل تشخيص أساسا تلك الموصولة بالكومبيوتر، ولها آل
 .1المعارف عموما وتنظيم المؤسسات خصوصا

لقد أعطت التحوالت التي أتت بها العولمة لالعالم واالتصال بعد أكثر إتساعا، حيث أثبت االعالم       
فة بل هو محورها بتقنياته الهائلة انه محرك التحوالت في السياسة، واالقتصاد، الفكر، الفن والثقا

ومحرضها، وعلى هذه الداللة كان له ذاك الجبروت في تشكيل المعرفة وخلق المعايير الجديدة وفي تدمير 
 .أنظمة القيم التقليدية السابقة 

 .ولوجيا الجديدة لالعالم واالتصالتعريف التكن :الفرع األول
جمع بين الكلمة مكتوبة ومنطوقة والصور تظهر التكنولوجيا الجديدة لالعالم واالتصال من خالل ال     

الساكنة والمتحركة وبين االتصاالت سلكية وال سلكية أرضية أو فضائية ثم تخزين المعطيات وتحليل 
تاحتها بالشكل المرغوب وفي الوقت المناسب وبالسرعة الالزمة  . 2مضامينها وا 

واالتصال تشير الى جميع أنواع  لألعالمبأن التكنولوجيا الجديدة  فهمي خيضرويرى معالي       
تكنولوجيا  وتشمل إلكترونييالتكنولوجيا المستخدمة في تشغيل ونقل وتخزين المعلومات في شكل 

                                                 
 .952ص  ،8882 مصر، مفاهيمه،نظرياته،وسائله، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،: االتصال ،فضيل دليو - 1

 .880ص ارس بوباكور، مرجع سابق ،بومايلة سعاد وف  - 2
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الحاسبات اآللية ووسائل االتصال وشبكات الربط وأجهزة الفاكس وغيرها من المعدات التي تستخدم بشدة 
 .1في االتصاالت

االعالم واالتصال متداخل بعض الشيئ حيث ان هذه التكنولوجيا ال  في الواقع ان مفهوم تكنولوجيا    
وما  ،أكثركان موجودا منذ السنوات العشر الماضية أو  معظمهاتعتبر جديدة في حد ذاتها، وذلك ألن 

في مجال المؤسسات واعتمادها بدرجة كبيرة على العمل  استخداماتهايمكن اعتباره حديثا هو توسيع 
 .2الشبكي

يعد أشمل وأدق من الترجمة المتداولة " تكنولوجيا االعالم واالتصال"شير الى أن مصطلح ون    
التي تعتمد ميدانين هما ( ICTS)والتي ينقصها الشمولية لمعنى عبار"  تتكنولوجيا المعلومات واالتصاال"

معنى ، والجمع اتصاالت يفيد معنى مغاير للCommunication، واالتصال  Imformationاالعالم 
حيث ومن جهة اخرى فإن الفارق واضح بين مصطلح االعالم والمعلومة  الالتينيةالمعتمد في الكلمة 

عملية تطوي على مجموعة من اوجه النشاذ من بينها  واإلعالم، 3لإلعالمالمادة الخام تعتبر المعلومة 
وعات ي على كل موضيشمل المعلومات لكن المعلومات ال تحتو  نشاذ نقل المعلومات وتداولها، فهو

 :4ت الجديدة لالعالم واالتصال فرعين اساسييناالعالم، وتشمل التكنولوجيا
ويشمل هذا الفرع الوظائف التي تتناول المعالجة والتوزيع اآللي للمعلومات، والتي : تشغيل المعلومات -أ

تخاذ القرارات، ويتمثل تعتبر االساس في انجازعمليات التشغيل في المنظمات وتدعيم قدرة االدارة على إ
 .المحور المركزي لهذا الفرع في تطبيقات االعالم اآللي بأشكاله المختلفة

يصال المعلومات -ب يمثل هذا الفرع عملية نقل المعلومات التي تم تشغيلها بين المواقع المتباعدة : نقل وا 
 (.Télécommunication)للحواسيب ووحداتها الطرفية البعيدة، وذلك بإستخدام تسهيالت عن بعد 

                                                 
حول تسيير المؤسسات المعرفة الركيزة :تكنولوجيا االعالم واالتصال والتنمية االقتصادية، الملتقى الدولي الثالث: بن سعيد محمد، لحمر عباس - 1

 8887نوفمبر 92-98ية والتسيير الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات واالقتصاديات، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم االقتصاد
 .855ص،

ي المؤسسات الصغيرة أثر استخدام تكنولوجيات الجديدة لالعالم واالتصال على تسيير الموارد البشرية ف ،جمال لعمارة، مالك عالوي - 2
، توسطة، جامعة محمد خيضر بسكرةجنوب على تسيير المؤسسات الصغيرة والم-تأثير االنكسار الرقمي شمال: والمتوسطة، الملتقى الدولي الثاني

 .88ص ،8882أفريل  85-81

 :االلكتروني الموقع عن نقال:  2005 تونس، اإلسالمي المؤتمر منظمة من مقترحة عمل وثيقة ،اإلعالم مجتمع حول عمل ورقة  - 3
http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsispc2/cs03-wsispc2-c-0067!!msw-a.doc 

رسالة ماجيستير غير  موارد البشرية في القطاع العمومي،استعمال التكنولوجيات الجديدة لالعالم واالتصال على تسيير ال أثر، عالوي مالك - 4
 .79، ص8887كلية العلوم االقتصادية والتسيير، : جامعة محمد خيضر ،منشورة
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ديثة لالعالم حاصية االساسية في التكنولوجيا المن خالل كل هذه التعاريف يمكننا القول بأن الخ    
واالتصال هو إرتباط تكنولوجيا االعالم اآللي مع تكنولوجيا االتصاالت السلكية والالسلكية، وكذا السمعي 

 .ورةالبصري، بمعنى اخر هو الجمع بين النص والصوت والص
 .لتكنولوجيا االعالم واالتصالالتطور التاريخي : الفرع الثاني

 .في الدول المتقدمة: أوال
إن عالم اليوم الذي صنعته المتغيرات التكنولوجية والثقافية والسياسية واالقتصادية اصبح يتميز  

لى الثقافات خلقا أو وقوة التأثير ع بخصائص حضارية لم يسبق لها مثيل من الشمولية والقدرة المتناهية،
تعديال وتوجيها بفضل تكنولوجيا االتصال، التي جعلت بمقدور االنسان ان يتلقى الرسائل بالصورة 
والصوت والنص المكتوب في كل مكان من الكرة االرضية، إستخدمتها الدول المالكة لها ورائد الحضارة 

تمتلك هذه  قافتها على شعوب مختلفة الالليبرالية المادية المسيطرة بهدف الظروف المالئمة لفرض ث
 .التكنولوجيا المتطورة

ولقد اصبحت تكنولوجيا االعالم واالتصال إحدى القوى االقتصادية وطنيا أو دوليا حيث تمثل في    
الدول الصناعية نسبة متزايدة االهمية من الناتج القومي االجمالي وتشكل قطاعا ديناميكيا، يتيح آفاقا 

مكانات جديدة للعمالة وذلك بعد ان اصبح االعالم واالتصال النشاط الرئيسي في الدول كبيرة للنمو  وا 
الصناعية المتقدمة، حيث يعمل مايزيد عن نصف السكان بصورة مباشرة او غير مباشرة في إنتاج 

الم المعلومات ومعالجتها وتوزيعها، ومن المتوقع أن تزيد مجموعة المعامالت في صناعة تكنولوجيا االع
واالتصال في هذه الدول الصناعية المتقدمة الى عدة أضعاف في السنوات القادمة، فتوجد حاليا غي 
ابريطانيا برامج بحوث وطنية حول تقنيات االعالم واالتصال الحديثة، وكذلك في فرنسا، هولندا، وفلندا 

تصال، وقد سارعت بحوث حوث تقبل المجتمع للتطورات التقنية وخصوصا في مجاالت االعالم واال
 ( Euro Media research)فريق : المجموعة االوروبية إلى تشكيل فرق لبحوث االتصال واالعالم مثل

وبخصوص البيوت المجهزة بالكومبيوتر هناك تبادل بين الدول المتقدمة، حيث تتأخر فرنسا بنسبة      
، أما %39لواليات المتحدة االمريكية ا %15المانيا  %13بريطانيا : مقارنة بالدول الغربية مثل 28.5%

بخصوص إقتناء الحواسيب المصغرة ففي الدول الغربية المسيطرة على هذا المجال كان يتراوح العدد بين 
خالل سنة  %6وأخيرا اليونان  %22في كندا الى اسبانيا  %46في الواليات المتحدة االمريكية،  49%

2997. 
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 .ةفي الدول النامي: ثانيا
 الوسائل توزيع هذه مشكلة سببها والتي واالتصال، اإلعالم وتكنولوجيات وسائل ندرة من تعاني 

 المعلومات بقدر عالقة المشكلة لهذه أن كما الصحيح، جمهورها إلى ووصولها المتوافرة والتكنولوجيات
 مختلف في المعلومات نقل ،يتم التي الدقة وفي اإلعالمية الرسائل  تنقل التي وفي السرعة الموجودة

 أن أي المدن، في مركز النامية الدول في واالتصال تكنولوجيات اإلعالم توزع أن فالمالحظ تمعات،لمجا
 ذلك من الرغم عن المدينة، وعلى الفرد بعد كلما المعلومات نسبة من يقلل مما منتظم غير انتشارها
 ، وجمهورية(Logitiels) برامجلل منتج ثاني سنوات21من أقل في تعد المثال سبيل على الهند أصبحت
 .(Puces)معة لمجا اإللكترونية القطع إنتاج في عالمي كرائد موقعها على الحفاظ في تستمر كوريا

     .تكنولوجيانقل : المطلب الثاني
  .نقل التكنولوجيا :ألولالفرع ا

اعي متطور بصورة خاصة من بلد صنو  ،ة التكنولوجية من ثقافة ألخرىإن عملية انتقال المهار  
 ،فالتكنولوجيا جديدة بالنسبة لمجتمع مستقبل ،ما تزال حتى اآلن غير مستوعاة تماما ،إلى بلد أقل تطورا  

قدرة المجتمع على تقبل التكنولوجيا الجديدة تتوقف على و  ،ينشرها في حين أنها مألوفة في المجتمع الذي
درتها على تكييف نفسها مع متطلبات تلك قالتكنولوجيا مع ظروفها الخاصة و  قدرتها على تكييف هذه

 .التكنولوجيا
 .لهاوالمشاكل المترتبة على نق عوائق نقل التكنولوجيا: أوال
  .عوائق نقل التكنولوجيا -1

 1:هذا اإلنتقال للتكنولوجيا تعترضه عدة عراقيل نذكر منها
 .عوائق ناجمة عن عدم وجود معلومات كافية في األسواق عن التكنولوجيا -
غيرها في البلدان النامية في مهارة المؤسسات التجارية و برة و ائق تعود إلى النقص النسبي في خعو  -

 .التعاقد على ترتيبات قانونية مالئمة للحصول على التكنولوجيا
دارية في البلدان الصناعية و  المواقف الرسمية من تشريعية - التي تؤثر على تنفيذ السياسات  الناميةوا 

حصول هذه البلدان تكنولوجيا إلى البلدان النامية و التي من شأنها تقنين تدفق الية و واإلجراءات الوطن
 .عليها

                                                 

-
 .78ص  ، مرجع سابق،أحمد غنيم 1
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استعداد أصحاب التكنولوجيا في نقلها أو جيا في أماكن محدودة من العالم و تركيز مصادر التكنولو  -
 .عدمه

 .اإلقتصادية في الحصول على تكنولوجيا من الخارجالتبعية التكنولوجية و  -
 .مسائل التكنولوجيات والخبرة في البلدان النامية و إلى المعلوما االفتقار -
 .التي هي السبيل إلى نواحي التقدم التكنولوجياالفتقار إلى نشاط األبحاث والتنمية و  -
التكنولوجيا الجديدة على ت حول نواحي التقدم التكنولوجي و تأثير االفتقار إلى الحصول على المعلوما -

 .المصلحة العامة للبلد
 .ارتفاع تكاليف التكنولوجياموارد المالية و ندرة ال -
 .المصدر للتكنولوجيابة االتصال بين البلد المستورد و صعو عوائق تتعلق بالثقافة واللغة و  -
  .كل المترتبة على نقلهااالمش -2
يترتب عن عملية انتقال التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية عدة مشاكل نذكر  
 :نهام
حيث تستغرق المفاوضات التي تجرها الدول المحولة مع الدول المستقبلة  ،بطئ عملية نقل التكنولوجيا -

 1.مما يتسبب في تأخر نتائج المرجوة من طرف البلدان النامية ،للتكنولوجيا فترة تدوم سنوات
أو  ،ذه التكنولوجيااالحتكار الذي يمارسونه موردو التكنولوجيا خاصة عندما تكون لهم حقوق ملكية ه -

ساسية لتشغيل هذه السلع الرأسمالية األالمعلومات و التكنولوجيا مرتبطا بالمهارات و  عندما يكون توريد
 .التي يمارس موردو التكنولوجيا سيطرة احتكارية عليها إلى درجة ماالتكنولوجيا و 

نما من عو  ،ن قلة عمليات نقل التكنولوجياال تعاني البلدان النامية م - مليات النقل العشوائية التي تتم ا 
إذ أن  ،في غياب أي ساسة محلية سليمة لخلق قاعدة محلية مستقلة في مختلف الميادين التكنولوجية

لم تتمكن إلى و  ،معظم المؤسسات البيروقراطية المسؤولة عن السياسات اإلئتمانية في أقل البلدان نموا  
طالما أن التركيز ينصب عشوائيا على استيراد و  ،وجيااآلن من إدراك الجوهر الحقيقي لنقل التكنول

ع المحلية للتنمية التكنولوجية طالما ال يتم تشجيع المنابو  ،الجاهزة من البلدان الصناعية التكنولوجيا
فإن توسيع لآلليات الحالية لنقل التكنولوجيا لن تؤدي إال إلى مزيد  ،حمايتها من المنافسة األجنبيةو 

 .نولوجيةمن التبعية التك

                                                 
1-André Tiano ; Transfert de technologie industrielle ; Economica ; Paris ; 1981 ; P 36. 
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األسلوب الذي تم به نقل التكنولوجيا حتى اآلن يرتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة العميقة في مديونية للبلدان  -
 1.وقد بلغت هذه الديون حاليا مستويات لم يعد من الممكن احتمالها ،العالم الثالث

ؤسسات محلية مستقلة الباهضة الثمن ال تشجع على ظهور مالمالية والتكنولوجية المعقدة و الصفقات  -
التصاميم التي تقدم المساعدة الفنية و  ،يةقادرة على تسلم المسؤولية من بيوت الخبرة االستشارية األجنب

 .كما أن هذه الصفقات تستنزف ما لدى البلدان من قطع أجنبي ،الهندسية
إلى تنامي التبعية  يؤدي ،مشكل عدم القدرة على بناء تكنولوجيا أكثر استقالال في أقل البلدان نموا   -

التكنولوجية و إحباط للجود المحلي المبعثرة القليلة المبذولة محليا أو دوليا لتعزيز القدرات التكنولوجية 
  2.المحلية

 3:هيكره هناك عوائق ال بد من ذكرها و باإلضافة إلى ما سبق ذ
أمثلة ذلك هو مصير و  ،انتشارها أكثر صعوبةمما يجعل عملية نقلها و  ،التكنولوجيا الجديدة معقدة -

تفضيلهم للتكنولوجيا و  ،العديد من المخترعات التي ما إذ تظهر حتى تختفي بسبب عزوف الناس عنها
 (.أقرب إليهم, أبسط)القديمة 

 .أولئك الذين يتلقونهالئك الذين يبتكرون التكنولوجيا و التواصل بين أو مشكل االتصال و  -
هندسية قادرة على االستفادة القصوى من التكنولوجيا نية و مية إلى وجود كوادر فافتقار الدول النا -

بسبب ارتفاع درجة  واالجتماعيةلوجيا المناسبة للظروف البيئية أو قادرة على اختبار التكنو  ،الجديدة
  .إضافة إلى هجرة الكفاءات إلى الدول الغنية ،التعقيد هذه التكنولوجيا

التي تساعد في تحقيق أهداف نقل التها في العالم و المرتبطة بمثي قلة مراكز األبحاث التطورية -
 .التكنولوجيا الجديدة

 .سبل نقل التكنولوجيا :الفرع الثاني
توطينها في الدول جاد حل لمعضلة نقل التكنولوجيا و من شأن المقترحات اآلتية المساهمة في إي     
 4: النامية

                                                 

-
 .25ص  ،9115 ،األمم المتحدة للجنة االقتصادية لغرب آسيا ،السياسات التكنولوجية في األقطار العربيةمركز دراسات الوحدة العربية،  1

-
 .21ص  نفس المرجع، 2

-
، 8889 ،الرياض ،مطبعة مكتب البريد العالبي لدول الخليج ،لى العالم الناميرؤية في قضية نقل التكنولوجيا إ ،منى بنت راشد الغامدي 3

 .82ص

  .22ص  نفس المرجع، -4
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احثين للعمل على البن من العلماء و استقطاب المتخصصيالتطوير و تخصيص ميزانية لدعم البحث و  -2
 .تطويرها لتتالءم مع احتياجات المشاريعتوطين التقنية و 

لك عن طريق ذو  ،واع التكنولوجيا الممكن نقلهابنية تحتية تقنية محلية تحدد أنإنشاء قاعدة علمية و  -1
 .رفع مستواهتحديث نظام التعليم و 

إعداد أجيال  طرق التدريس تساهم فيلمناهج و تحقيق نقلة نوعية في ا العمل علىتطوير التعليم و  -3
 .التكنولوجياتعامل بكفاءة مع مستجدات العلم و الباحثين قادرة على الجديدة من العلماء و 

نتاجا  و  ،يات مجتمعاته الصناعيةإعداد جيل صناعي يحمل مسؤول -4 ة وتسويقا وتطويرا  صيانتشغيال وا 
 .المحليةاالستثمار األمثل للموارد البشرية بالتدريب و 

لسعي إليجاد الفنيين لت الكفاءة العالية من لمهندسين والعلماء و االستفادة من الكوادر المحلية ذا -5
 .تكيفها لتصبح أكثر مالءمة للبيئة المستوردة لهاالتقنيات المناسبة و 

جراء البحوث التطبيقية إلزالة العقبات التي تإقامة المؤتمرات والمنتديات العلمية و  -6 لنقل حول دون اا 
 .التطور الصناعياألمثل للتقنيات و 

ية التي اإلدار ادة من أساليب المعرفة التقنية و تشجيع االستثمار األجنبي المباشر أو المشترك لالستف -7
 .يساعد مستقبال على اكتساب الخبرةيقيمها الشريك األجنبي و 

قدمة للحصول على لوائح تحد من الشروط التعسفية التي تفرضها الدول المتوضع أنظمة وطنية و  -8
 .التقنية

اد حوافز للحد من هجرة األدمغة والكفاءات العلمية والفنية التي تحمل مؤهالت وخبرات علمية وفنية إيج -9
 .تكنولوجيةو 

 .اختيار التكنولوجيا :الفرع الثالث
 .مجال اختيار التكنولوجيا -1
 1:يتوقف مجال اختيار التكنولوجيا في أقل البلدان نموا  على    
 .قدرة هذه الدول على البحث عن معلومات تخص مختلف البدائل التكنولوجية المتاحةم -
 .استيعاب التكنولوجيا المناسبةالمقدرة على انتقاء و  -
 .تحسينهاالتكنولوجيا التي تم اختيارها و  المقدرة على تطويع -

                                                 
 .80ص  ،مرجع سبق ذكره ،السياسات التكنولوجية في األقطار العربية - 1
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ثة بما يتناسب مع ديالمقدرة على تحديد مشاكل البحث التي تثيرها الحاجة إلى تطويع التكنولوجيا الح -
 .قدرتها االستيعابيةهيكل مواردها و 

 .خطوات اختيار التكنولوجيا -2
يعتمد نمو األساس التكنولوجي للبلد النامي على وجود قدرات تكنولوجية محلية و الحصول على  

إيجادها نمو التكنولوجيا التي تم تكمن جهود األبحاث والتنمية الوطنية و  ،من الخارج تكنولوجيا مختارة
 . محليا  
 1:تمر عملية اختيار التكنولوجيا بمجموعة من الخطوات تتمثـل في     

 .اإلجتماعيةداف التنمية االقتصادية و تعيين االحتياجات التكنولوجية على ضوء أه -2
 .الحصول على معلومات حول المصادر المتعددة للتكنولوجيا بما في ذلك المصادر المحلية -1
ة تكلفائق التكنولوجيا لتقييم صالحية و دراسة مجموعة وثولوجيات المناسبة و اختيار التكنتقييم و  -3

 .التفاوض حول أفضل الشروطو  ،وشروط العناصر المكونة لها
 .االستغالل األمثل للتكنولوجيا في البالداستيعاب التكنولوجيا المستوردة و تكييف و  -4
 .االقتصاد االستفادة القصوى من نتائج ذلك االستغالل ضمن كافة قطاعات -5

ستراتيجية االبداع التكنولوجي :الفرع الرابع  .تنمية القدرات التكنولوجية وا 
 .تنمية القدرات التكنولوجية -1
في , على الدول النامية أن تضع استراتيجية إجرائية ضمن إطار اتجاهات خطة التنمية الشاملة 

ال يملك أي بلد و . واإلفادة الفعالة ،تكنولوجيةقدرة العلمية والتنمية ال: سبيل تغطية وظيفتين أساسيتين هما
جاالت لذلك يجب أن تقوم استراتيجيته على االنتقاء الختيار الم ،الوسائل التي تجعله قويا في كل مجال

سواء كانت من  ،تنمية قدرة كبيرة قابلة لإلفادة الكاملة من التكنولوجيا والمهارةالتي تتمركز فيها الجهود و 
 :التكنولوجية عن طريقنبي تتم تنمية القدرات العلمية و جمصدر وطني أو أ

 .المؤسسات الهندسيةخلق مجموعة من مرافق البحث والتدريب كالمختبرات و  -
تصاصية لتكيف االخوالتنظيمية و  ،تقنيين ،مهندسين ،باحثين ،تكوين المهارات البشرية من علماء -

دخالالتقنيات لإلنتاج و  تطبيقات التقنيات تكييفها مع ظروف و التعديالت الضرورية عليها و  ا 
 .المستوردة

                                                 
 .82ص , مرجع سبق ذكره, سبل تقييم اختيار التكنولوجيا المناسبة في الصناعات, أحمد غنيم -1
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ألن تطبيق المعرفة التقنية الجديدة يتطلب وجود عاملين مدربين في سائر مراحل  ،تأهيل القوى العاملة -
ليد البحث من فاالبتكار ليس و  ،حل المشكالتقادرين على التعرف على الحاجات و  ،عملية االبتكار
نما قد ينجو  ،أجل التنمية فقط  .م عن التحسينات التي يحققها العاملون حتى لو كانت صغيرةا 

تعزيز المهارات المحلية الالزمة لبناء أساس القدرات الفنية المستقلة التي ال يمكن بدونها تحقيق عملية  -
 .تنمية سليمة

مع  التكنولوجيالمواءمة ية المتاحة و يجب على المؤسسات أن تولي اهتماما  كامال  للخيارات التكنولوج -
 .للقدرات المحلية الممكن استغاللها خصوصا  إمكانيات القطاع الخاصالظروف المحلية و 

لتوجيه الطلبة المنتقلين إلى الخارج نحو اكتساب المهارات يه اهتمام كاف للنظام التعليمي و توج -
للدراية  الحديثة ليتسنى مواءمة النمط التعليمي كله مع االحتياجات الالزمة لخلق القاعدة األساسية

 1.التكنولوجية
القطاعات االقتصادية لتأمين ارتباط برامج البحث من خلق عالقات ما بين الجامعات ومراكز البحث و  -

 .أجل تنمية مع األهداف
 .التي تسمح بإعادة توجيه الجهود استجابة للتغيرات الطارئة ،القصير معا  المرونة على المدى البعيد و  -
المهارة التكنولوجية التي يمكن الحصول عليها من بلدان المعرفة العلمية و ادة المثلى من أهمية االستف -

 2.أخرى بواسطة برامج المساعدة التقنية أو االنتقال المباشر
 .استراتيجية االبداع -2
حقيق التطوير تنطوي على توجيه نشاط المؤسسة لتتراتيجية اإلبداع لوظيفة البحث و إن إعداد اس 

 :لذلك يجب االعتناء بما يليو , حهاأهدافها و صيانة مصال
 :الحماية القانونية -أ
ألنه من غير المنطقي أن تبذل جهود , إن نقص العناية بالحماية القانونية لإلبداعات يعتبر خطيرا   

كال من أشو . كنولوجية واالقتصاديةاآلثار التر في حماية المخروج ذي األهمية و وتنفق أموال دون التفكي
 :االختراعاتنية لألفكار و الحماية القانو 

تخّول و , ية تتضمن االعتراف باختراع ماهي وثيقة تمنحها هيئات رسمية معنو  :بـراءات اإلختراع* 
 .حق الملكية و بالتالي حرية االستعمال( شخصا أو مؤسسة)لصاحبها 

                                                 
 .28ص  ،9159 ،التوزيعلوطنية للنشر و الشركة ا  ،التنمية الصناعية و تحويل التكنولوجيا و تطويعها ،نان كركورعد - 1

 .71ص  ،9157 ،دمشق ،مطبعة وزارة الثقافة ،التكنولوجيا في البلدان النامية، دور العلم و غراهام جونس - 2
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ال مجال  إن اإلتيان باختراعات حقيقية مهما كان الموضوع أو المجال يتطلب حماية قانونية بدونها
 .و االستراتيجية تتطلب بدورها وعيا بعد النظر وفعل, النتظار سرعة و ال كثافة في نشاط االختراع

  :العالمـة* 
ن تطالب بحماية منتوجها في حالة عدم إمكانية الحصول على براءة االختراع يمكن للمؤسسات أ 

من المنتجات منتوجها عن غيره قصد تمييز  ،هو عبارة عن اسم أو رمز تختاره المؤسسةو  ،بعالمة
ضمان الفوائد المترتبة عن اإلطار هي حماية شهرة المؤسسة و  االستراتيجية في هذا ،المتوفرة في األسواق

 .ذلك
 :النمـوذج* 
أهمية مثل هذه الحماية ماية النماذج بالخصائص الشكلية والمميزة للمنتجات الجديدة و ترتبط ح 

 .مما يسمح لها من تحقيق غايات معينة ،المؤسسةتتمثل في إبراز اسم الشخص أو 
 :فاالستراتيجية الصحيحة تقتضي تطوير نوعين من القدرات ،بالنسبة للحماية القانونية

 ندات يساعد كما أن االحتفاظ بالمست ،الدوليةحتفاظ ببراءة االختراع الوطنية و مهمتها اال: قدرات إدارية
 .مواضيع براءات االختراع المودعة ربما حتى استغاللكثيرا  على اإلطالع و 

 ة موضوع كل الوسائل المادية التي تمكن من إثبات صحتتمثل في الموارد البشرية و : نيةقدرات تق
لهذا يستلزم وجود إطارات في جميع أنحاء العالم بواسطة  ،فعاليتهابراءات من حيث علميتها و 
 .الشبكات العالمية المتخصصة

 :ارمقابلة األخطالتمويل و  -ب
, المبدعين األحرار خاصة في البلدان الناميةشكال  أساسيا بالنسبة للمؤسسات و يعد نقص التمويل م 

االستغالل الصناعي التطوير و و لدعم جهود البحث , مةهذا ما يستدعي وضع خطة لتوفير األموال الالز 
 .لألفكار ذات الطبيعة اإلبداعية

  :المتابعـة
مخرجات النشاط اإلبداعي هو متابعة النتائج تبعا لمختلف إن أهم عامل يؤثر على طبيعة  

القوى التنافسية ر األعمال مع متابعة المستجدات و فاالستراتيجية تقتضي مراقبة تطو , المراحل المبرمجة
 (.االنطالق في مشروع يتم ثم التوقف لسبب ما هو استراتيجية خاطئة مع تكاليف أكثر)
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 :التطويراالعتناء بمستخدمي البحث و  -ج
التطوير أو اإلبداع التكنولوجي هو اإلعتناء ساسية في أية استراتيجية لبحث و إن أحد المحاور األ 

 :بالموارد البشرية وهذا على ثالث جوانب
 :الكاملالتوظيف المباشر و 

التكوين بالمستويات العليا من و  ،امعات الوطنية واألجنبيةترتبط خاصة بالمتخرجين من الج 
لكن لمقابلة و  ،لتكوين ليس من أجل تكوين فحسباالستراتيجية الحسنة تقتضي او  ،التكنولوجيو  ،العلمي

 .احتياجات فعلية إما على مستوى الكلي أو الجزئي
 :التقديراإلحترام و 

فكلما توفر ذلك , (الحوافز المعنوية)التقدير ف يحتاجان إلى تدعيم باالحترام و التوظيإن التكوين و  
 .التطويرحظوظ نجاح تنفيذ مشاريع البحث و  كلما توفرت أكثر

 :االشتراك في اتخاذ القرارات
األخطر من ذلك هو عدم و  ،ة والموضوعية ال تكون رشيدةإن القرارات التي ال تخضع للمعرف 

أي ومساهمة كما يجب االستفادة من ر  ،إشراك العلماء في عملية اتخاذ القرارات في المجاالت التي تعنيهم
شراكهم في اتخاذ القراراتلتكنولوجية و العلمية و اإلطارات ا  . ا 
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 :خالصة الفصل
      
ظائف اإلدارية األخرى كالتخطيط والتنظيم دورا متكامال مع الو  ونقل المعلومات ويلعب االتصال    
لعوامل ومن ا الرقابة فهو ينطوي على تدفق المعلومات الذي هو عنصر حيوي في إدارة أعمال المؤسسة،و 

 .األساسية لتحقيق التكامل بين أجزاء المؤسسة أن يكون هناك شبكة لالتصال
االتصاالت بأشكالها المختلفة جعلت و  المعلومات تكنولوجياإن التطور السريع في وسائل و     

 تتملعالم إلى مكان آخر عملية سهلة و الخبرات من أي مكان في اادل المعلومات والبيانات و عملية نقل وتب
زيادة السرعة في المعالجة دة وسيلة هامة لتخفيض التكاليف و بسرعة وفعالية، وأصبحت التكنولوجيا الجدي

طات تعتبر الوسائل اإللكترونية الحديثة التي تشمل على المحو  المؤسساتوتحسين الجودة في أنشطة 
ما شابه ذلك من الوسائل  فزة أوبنوك االتصال المتلالطرفية للحواسيب والناسخ، والبريد اإللكتروني، و 

 .القنوات اإللكترونية الحديثة كاالنترنيتو 
 ارتباط هو واالتصال لإلعالم الحديثة التكنولوجيات في األساسية الخاصية بأن القول يمكننا      

 .سلكيةوالال السلكية االتصاالت تكنولوجيات مع اآللي اإلعالم تكنولوجيات
 في سبيل االرتقاءال تزال تبذلها و  ،لتها البلدان الناميةدات التي بذعلى الرغم من المجهو  

وعيها بضرورة االهتمام بالعلم  بين الدول المتقدمة بعداولة منها لتقليص الثغرة بينها و محباقتصادياتها و 
 .ألنهما السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها التنموية ،التكنولوجياو 
 

     
 



 

 

 

 

 

 :لثالثالفصل ا
أثر االستثمار األجنبي المباشر في  

تفعيل تكنولوجيا االعالم واالتصال في 
 الجزائر
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 تمهيد:

تعتبر الجزائر واحدة مف الدوؿ التي تبنت سياسة االصالحات االقتصادية والمالية الشاممة مف 
خالؿ تطبيقيا لبرامج إصالح ىيكمي يتضمف اصالح النظاـ المالي والجبائي بغية تييئة مناخيا 

 االستثماري واستقطاب االستثمار االجنبي المباشر.
في الدوؿ الى تبني سياسة  ع أغمب أصحاب المؤسساتأدت التطورات التكنولوجية الى دف

االقتصاد الحديث واالعتماد عمى المعرفة كعنصر ىاـ في اإلنتاج وفي ىذا الصدد وجدت الجزائر 
صعوبة كبيرة لمسايرة التطورات الخاصة في العالـ المتقدـ، فيناؾ نقص في االىتماـ بتكنولوجيا 

ئر مجبرة عمى بمواكبة التطورات الحاصمة في تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ، ومع ىذا تبقى الجزا
 .االعالـ واالتصاؿ 

وفي ىذ اإلطار أولت الجزائر اىمية بالغة لالستثمار االجنبي المباشر عموما وعمى وجو 
الخصوص فتحت المجاؿ لمستثمريف أجانب في مجاؿ تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ أىميا مؤسسة 

 المتمثمة في جازي، ومؤسسة الوطنية لالتصاالت تحت إسـ نجمة . اوراسكـو اتصاالت الجزائر
 مباحث وىي كالتالي: ةلى ثالثإقمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ بدوره    

 واقع االستثمار االجنبي في الجزائر.المبحث االوؿ: 
 واقع تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ في الجزائر.المبحث الثاني: 
 .نجمة وجيزي في تفعيؿ قطاع االتصاالت في الجزائرمساىمة مؤسستي المبحث الثالث: 
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 .المباشر في الجزائر المبحث األول: واقع االستثمار األجنبي

 
 1لة االستثمار منذ االستقالؿ عف طريؽ مجموعة مف القوانيف المتعاقبةألقد عالجت الجزائر مس

القتصادية التي حدثت بداية التسعينات لكف نتيجة التحوالت ا ،كانت تتالءـ مع طبيعة المرحمةالتي 
انتياجيا مسار االنتقاؿ إلى اقتصاد  ، إضافة إلىماؿ األجنبي والمحميال وانفتاح الجزائر عمى رأس

 .جؿ المؤسسات االقتصادية والماليةعمى بالتطبيؽ السوؽ واإلصالحات التي اعتمدتيا 

 .ر في الجزائرالمطمب األول: دوافع ومعوقات االستثمار االجنبي المباش
أرضية مالئمة  ،ديلقد مثمت السوؽ الجزائرية بعد تبني الحكومة سياسة االصالح االقتصا

الستقطاب االستثمارات األجنبية في مختمؼ المجاالت االقتصادية، حيث عمدت الحكومة إلى إدخاؿ 
ى القاعدية إلقالع بما يجعميا قادرة عمى تحسيف البن ،الكثير مف التعديالت عمى ىياكميا االقتصادية

حقيقي، في ظؿ واقع اكتنفتو الكثير مف السمبيات الميدانية التي عرقمت إلى حد ما مسعى  اقتصادي
 االنفتاح االقتصادي، وىو في المجمؿ ما سنحاوؿ اإللماـ بو في العناصر اآلتية.

 .الفرع األول: دوافع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر
 مصرعيوجنبي المباشر حيث فتحت الباب عمى سياسة النيوض باالستثمار األلقد اتخذت الجزائر 

في ظؿ مزايا كثيرة تجعميا محؿ  بيدؼ التنمية االقتصادية ،جنبيس الماؿ الخاص الوطني واألألر 
 أنظار العديد مف المستثمريف األجانب نذكر منيا:

 .أوال: الموارد الطبيعية
مربع،  كمـ 2.381.741لـ مف حيث المساحة التي تبمغ تعد الجزائر مف أكبر الدوؿ في العا

فيي تحتؿ المرتبة األولى في إفريقيا والتاسعة عالميا، وتمتاز بطوؿ ساحميا الذي يمتد عمى مسافة 
لمعديد مف مصادر  با، كما تعتبر الجزائر مصدرا ميماو كمـ مما يجعميا منفذا ميما لدوؿ أور  1200

                                                 
1

 . 86المتضمن االستثمارات .جريدة الرسمية رقم 73/72/3836الصادر  722-36قانون رقم  - 

 .97بقانون االستثمار. الجريدة الرسمية رقم المتعلق  31/78/3833المؤرخ  792-33األمر رقم  -

 .32المتضمن الشركات االجنبية .الجريدة الرسمية رقم  37/72/3823المؤرخ  77-23قانون رقم  -

 .62المتعلق باالستثمارات االقتصادية الخاصة .ج.ر رقم  73/79/3897المؤرخ  33-97قانون رقم  -

 بالشركات االقتصادية المختلطة .المتعلق  79/79/3899المؤرخ  36-99قانون  -

 .32المتعلق بتوجيه االستثمارات الخاصة الوطنية .الجريدة الرسمية رقم  71-99قانون رقم  -
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، الزنؾ والرصاص، الطاقة )كالبتروؿ، الغاز والك يرباء( والمعادف )كالحيد، الفوسفات، األلمنيـو
 .1...إلخ(

 .ثانيا: الموارد البشرية
 مميوف نسمة موزعيف حسب فئة األعمار 35تمتمؾ الجزائر طاقة بشرية كبيرة تقدر بحوالي 

 :2إلى
 0-19  :50,2سنة % 
 20-64 :45,9 سنة % 
 65  :3,9سنة فأكثر % 

 .ديةثالثا: الهياكل القاع
تعد اليياكؿ القاعدية أحد المحددات الرئيسية لتحسيف البيئة االستثمارية وتأىيميا لجمب 

 لتحسيف التحتية تيابني ترقية االستثمارات األجنبية المباشرة في أي بمد، لذلؾ تحرص الجزائر عمى
 :فيما يمي الجزائر كياتمتم التي ياكؿليا ٘ذٖ ُ٘أ تكمف و االستثماري، خيامنا

  :الطرق والمواصالت - 1
 حظيرة  3.985.958الجزائر  تمتمؾ كما ،3كمـ 120000 ػب تقدر طرقات شبكة الجزائر تمتمؾ

نيا تحس رغـ الحديدية شبكة السكؾ مستوى عمى عجز مف تعاني مازالت حيف في لمسيارات، وطنية
 .20074سنة  كمـ خالؿ3572 مقابؿ كمـ، 3766 لياطو  بمغ حيث ،2008 سنة خالؿ

 لمصيد مختمط مخصص ميناء 11 منيا بحري، ميناء 42 حوالي الجزائر تمتمؾ  كما
 النقؿ يخص فيما أما فقط. و البحري لمصيد مخصص ميناء28 و والمحروقات، والتجارة

 مطارا جويا. 42الجوي فتمتمؾ الجزائر 
 

 االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات: -2 

                                                 
1

  - agence nationale de développement de l’investissement (ANDI), le climat de l’investissement en 

Algérie, 2009, p12. Site web : www.andi.dz   
2

 - ANDI, OP.cit, P13. 

3  - KPMG Alger ( S.P.A), Guide Investir en Algérie , Alger ,2009 , p 26. 

 .28، ص7778، الجزائر، 7779-7773، نتائج 68الديواف الوطني لإلحصائيات، الجزائر باألرقاـ، العدد  -  4
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 في مجاؿ المنافسة باب لفتح القرارات مف عدد بوضع 2000 سنة في الجزائرية الحكومة قامت
 Algérie)الجزائرية لالتصاالت  الشركةسيا بتأسي األجانب، المستثمريف لجمب واالتصاالت التكنولوجيا

Télécoms) 1القطاع عمى الوصية الوزارة عف ومندوب عمومي ، كمتعامؿ. 
  31 في دوالر ماليير 5 تيايمق بمغت التي االستثمارات مف بالعديد القطاع تدعيـ بذلؾ ليتـ
 الثابتة اتؼميو ل سنوي نمو معدؿ وأعمى عمؿ منصب 135.000 بخمؽ سمح ، مما2007ديسمبر
  2003سنة مف الممتدة الفترة خالؿ 72.5% بػ قدر الذي و العربي، المغرب ببمداف مقارنة والنقالة
 كييـعدد مشتر  بمغ الثابت، تؼميال بمتعامميف االتصاالت سوؽ تدعيـ تـ . كما2007 سنة غاية إلى

 متعامميف وبثالث ،1999سنة في مشترؾ 1.600.000 مقابؿ 2007 سنة في مشترؾ 3.068.000
 القطاع تدعيـ تـ كما 2008سنة  في مشترؾ مميوف 27 مف أكثر ـييمشترك عدد بمغ النقالة، واتؼميل

 مقابؿ كمـ 66.000 مسافة  عمى ، تمتد (fibre optique)  لأللياؼ البصرية وطنية بشبكة أيضا
 2000.2 سنة  في كمـ 7000

 (2008-2005الفترة ) خالل الجزائر في النقال تفلهاا مشتركي (: عدد3الجدول رقم)
 5002 5002 5002 5002 انطُواث

Mobilies 

Djezzy 

Nadjma 

1176485 

3418367 

287562 

4907960 

7276834 

1476561 

7476104 

10530826 

2991024 

9692762 

13382253 

4487706 

 81.50 63.60 41.52 15.26 انُفبر َطبت
 .;9 ص اٌظاتك، اٌّزخغ ٔفض ،ٌإلحصائٍاخ اٌوطًٕ اٌذٌواْ :اٌّصذر

 :والغاز ربائيةكهال الطاقة - 3
 والغاز ربائيةكيال الطاقة مف ومتنوعة مختمفة ومصادر كبيرة إمكانيات الجزائر تمتمؾ

 6000 مف ألكثر اجيبإنتا المجاؿ، ا٘ذ في يقيةاإلفر  الدوؿ أحسف بيف مف ي تعتبرفي
 % 97 وربط رباءكيبال المقاطعات مف % 95 تزويد تـ فمقد ربائيةكيالطاقة ال ميغاواط مف

                                                 

1  - ANIMA, Investir dans la région MEDA « pourquoi, comment ? », N°=22, avril 2007, p 56. hptt:// 

www.animaweb.org /uploads/bases/document/07- 04-01.guide-investir-meda-fr-pdf. (Consulté le 

05/04/2010, 9 :04) 

2 -  Mécanisme Africain d’Evaluation par les pair (MAEP)/point focal national, rapport sur l’Etat de mise en 

oeuvre du progrmme d’action nationale en matière de gouvernance, Alger, novembre2008, p32. 

hptt://www.elmouradia.dz/francais/infos/actualite/archives/synthesemaep/MAE-Rapport.pdf. (Consulté le 

17/06/2010,9:36). 
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 سنة خالؿ الطبيعي الغاز مف مكعب متر مميار 152.8 ا٘إنتاج إلى بالشبكة، باإلضافة المساكف مف
 1.يالطبيع بالغاز األسر مف 35%تزويد  ليتـ ، 2007

 . االقتصادية رابعا: الموارد
عف ىذه الموارد  حديثالمباشرة ويمكف ال االستثماراتفي جمب  اميم احيث تعد ىذه الموارد عنصر 

 التالي:عمى النحو وعة مف العناصر مفي مج

 :الصرف سعر احتياطي  - 1
 إلى غاية 2000 سنة منذ )ذىبال غير مف( الرسمية اتياحتياطا في معتبرة زيادة الجزائر حققت

 2007 خالؿ سنة دوالر مميار 110.62 مقابؿ دوالر مميار 143.54 اتيقيم بمغت أيف ، 2008 سنة
 .أدناه الجدوؿ في موضح ٘و كما

 (2008-2000الفترة ) خالل الجزائر في الصرفسعر  احتياطي :(4جدول رقم )ال
  )دوالر مميار : الوحدة(

 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5005 5002 5000 انطُواث

 احخیبطي

 انصرف
12.27 18.32 23.50 33.41 43.55 56.58 78.20 110.62 143.54 

 : االٌىرزؤً اٌّولغ األٔىراد، اٌرٍّٕح و ٌٍردارج اٌّرحذج ِؤذّزاألُِ :اٌّصذر

http://unctadstat.unactad.org/tableviewer/tableview.aspx ?reportId=87 

 النفط أسعار طي سعر الصرؼ عمى العموـ إلى زيادة المعتبرة في أسباب إرتفاع احتيا وترجع
 دوالر كما يوضحو الجدوؿ رقـ)( . 90 تجاوزت أعمى مستويات إلى

الفترة  ٘ذٖ في الدولية الجزائر احتياطات في تحققت التي الزيادة كؿ أف إلى اإلشارة وتجدر
وىي: االحتياطات  مكونات باقي أما ية،األجنب العمالت مف الرسمية الحيازات في تحققت قد القصيرة
 طرأت فمـ النقد الدولي صندوؽ لدى االحتياطي مركز وصافي الخاصة السحب وحقوؽ ي،ذىبال الرصيد

 .2تغيرات أي يياعم
المردود  يكوف عندما الدولة، خارج توظؼ أف الصعبة العممة مف البمد الحتياطات يمكف كما
 مف وزارة مصادر وحسب اإلطار ا٘ذ وفي الداخمي، االستثمار فم المتوقع المردود مف أكبر المتوقع

                                                 

1 - KPMG Alger (S.P.A), op.cit, p47.
 

 .7 ص ، 2008 شراء ، 41 اٌؼذد ػزتٍح، .الرصادٌح تحوز ِدٍح اٌدشائز، فً اٌرٍّٕح ذّوًٌ و اٌصزف احرٍاطاخ إدارج تٍماطُ، ساٌزي -  2
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 ما ،%55توظيؼ تـ حيث بالخارج،تيا احتياطا مف  90%يقارب ما بتوظيؼ الجزائر تقـو المالية
 1األمريكية. الخزانة أذونات شكؿ في دوالر مميار 43 يعادؿ

 2008-2005منحنى أسعار النفط من  (:1الشكل رقم )
 اٌواحذ ٌٍثزًٍِ تاٌذوالر زًٍِاٌث طؼز :اٌوحذج

 

 .57لإلحصائيات، ص  الوطني الديواف :المصدر         
 : العمل سوق  - 5
تشغيؿ  برامج تعتمد التي الجزائر ييـف بما الدوؿ، جميع نيام تعاني عامة مشكمة البطالة تعد
في  تتفشى الةالبط مشكمة بدأت 1985 سنة فمنذ المستويات، أدنى إلى تيامعدال لتخفيض متعددة
 ِٓ لٍصد اٌرً اٌذوٌح موارد قمة بسبب التشغيؿ وتيرة تراجع و االقتصادي، االنكماش نتيجة الجزائر

.واٌطٍة اٌؼزض تٍٓ اٌؼًّ طوق فً االخرالي وتاٌراًٌ اٌؼًّ، ٌّٕاصة إٌّشأج االطرثّاراخ حدُ
2

 

 2009 ة سن خالل األعمار فئات حسب الجزائر في البطالة معدل (:5الجدول رقم )

 

 فئت األعًبر

 (%يعذل انبطبنت )

 انًجًوع َطبء رجبل 
 37.7 39.3 9.3 ( طٕح18-33ِدّوع اٌشثاب ِٓ )

 73.6 62.3 38 ( طٕح72-33شثاب )

 2.7 32.2 1.2 طٕح فّا فوق(71تاٌغٍٓ )

 www.ons.dz : ONS  ٌإلحصائٍاخ اٌوطًٕ اٌذٌواْ :اٌّصذر

                                                 
 و اٌّاٌٍح األسِح حوي اٌذوًٌ اٌؼًٍّ اٌٍّرمى اٌدشائزي، االلرصاد ػٍى اٌؼاٌٍّح اٌّاٌٍح األسِح أؼىاطاخ ِغاري، اٌزحّاْ ػثذ -  1

 اٌّؤطظاخ فً االطرثّار و اٌشزاوح ِخثز ِغ تاٌرؼاوْ اٌرظٍٍز ػٍوَ و االلرصادٌح اٌؼٍوَ وٍٍح اٌؼاٌٍّح، اٌحووّح و ٌٍحاٌذو االلرصادٌح
 .6ص ، 2009أوروتز 21   أٌاَ ططٍف، ػثاص، فزحاخ خاِؼح األوروِغارتً، اٌفضاء فً اٌّروططح و اٌصغٍزج

 .332 ص ، 2009 ربيع ،.42 العدد عربية، اقتصادية بحوث مجمة زائر،الج في اتيتحديا و المستدامة التنمية مراد، ناصر -  2
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 : الخوصصة - 3
أوؿ  بإصدار السوؽ اقتصاد إلى الجزائري االقتصاد تحوؿ في اسيأس دور الخوصصة لعبت

 - 20مف ابتداء الفعمي التطبيؽ حيز دخؿ والذي 1995 سنة في الخوصصة لبرنامج تنفيذي مرسـو
أوت  20في  04-01 رقـ تحت وتطورا حداثة أكثر خرآ مرسـو إصدار ذلؾ بعد فيما ليتـ ، 1998
2001.1 

عرؼ  ، 2005إلى 2003 سنة مف سنوات 8 مدار عمى امتد لمخوصصة برنامج أوؿ
 رياض سطيؼ، مف كؿ في تتمثؿ الجزائرية العمومية المؤسسات أكبر مف مؤسسات 3 خوصصة

 البورصة. في لمبيع سيـأ عرض خالؿ مف األوراسي وفندؽ صيداؿ مجمع
 (2003-1995) الفترة خالل اهتخوصص تم التي (: المؤسسات6الجدول رقم)

 حى خيان انًؤضطبث

 خوصصخھب
 يجبل َشبطھب

َطبت رأش 

انًبل انًخُبزل 

 عُھب

 حصت انشركبء طريقت خوصصخھب

 Revenus de la Cession اإلٔذِاج فً اٌثورصح % 77 اٌظٍاحح فٕذق األوراطً

 Revenus de la Cession اإلٔذِاج فً اٌثورصح % 77 صٕاػح األدوٌح ِدّغ صٍذاي

 Revenus de la Cession اإلٔذِاج فً اٌثورصح % 77 اٌّواد اٌغذائٍح رٌاض ططٍف

SIDER 27 اٌصٕاػح اٌحذٌذٌح اٌحدار % Ouverture du Capital à LNMISPAT 

(Inde) 

50 milliards dinars 

modernisation 

ENAD 37 ِواد اٌرٕظٍف % Ouverture du Capital à Henkel 

(Allemagne) 

Investissements de 

modernisation marque 

Source : Wladimir Andreff , Souvrainté économique et Réforme en Algerie,Réforme , Libéralisation 

privatisation en Algerie , Confluence Medéterranée ,Néméro 71, Edition L’hrmattan, Maroc, 2009,p51. 

 

 : المتوسطة و الصغيرة المؤسسات - 4
مو لما يقد االقتصادي، لمنمو الرئيسية الدعائـ إحدى والمتوسطة غيرةالص المؤسسات قطاع يمثؿ

 في ّ٘رٗومسا االقتصادية، النشاطات بيف التكامؿ إطار في الكبرى لممؤسسات دعـ مف القطاع ا٘ذ
 خارج ترقية الصادرات في ٘زٌاجو وعامال لمشغؿ أساسيا مصدرا يشكؿ كما الوطني، الدخؿ

 وىانم تحقيؽ في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع أىمية ائرالجز  أدركت ابيذو  المحروقات
 مياخالؿ جع مف ،تياوتقويحيا لنجا المناسبة الظروؼ توفير عمى كبير بشكؿ تعمؿ لذلؾ، االقتصادي

                                                 
1
  - Ministère Délégué de la Participation et de la Promotion des investissements, op.cit, p 48. 
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 ؼتيد التي والقرارات اإلصالحات مف مجموعة باتخاذ التنموية، جيابرام في األساسية األولويات ضمف
 1.قطاع ٘ذا في موودع تثماراالس ترقية إلى مياك
 : االقتصادية القطاعات تطور - 5

الفترة  في ممحوظا تطورا المحروقات قطاع غرار عمى الجزائر في االقتصادية القطاعات عرفت
 اإلجمالي ويمكف المحمي الناتج مف 55% المحروقات خارج المحمي الناتج نمو نسبة بمغت إذ األخيرة،

 :يمي كما القطاعات ٘ذٖ تطور استعراض
 المحروقات: قطاع - أ

 األساسية لمتنمية المتغيرات يشكالف لمخارج المصدرة المحروقات وكمية البتروؿ أسعار تغير إف
 الناتج المحمي في الثمث مف بأكثر المحروقات قطاع إيرادات اىـتس إذ الجزائر، في االقتصادية
 .الصعبة احتياطي العممة مف 97% ةوبنسب العمومية، اإليرادات في الثمثيف مف وبأكثر اإلجمالي،

 (2007-2004الفترة ) خالل المحروقات قطاع انتاج مؤشر تطور (:7)رقم جدول ال
 100=1989 :األساس سنة

 ٔظثح إٌّو اٌّؤشز 

2004 2005 2006 2007 
7776-

7772 

7772-

7771 

7771-

7773 

7773-

7772 

 342 -742 643 343 31743 32941 32847 32147 اٌّحزولاخ
انبخرول انخبو 

 742 -743 2 342 31843 31941 31943 31741 وانغبز انطبیعي

حصفیت 

انبخرول 

 انخبو
82 8748 8243 8248 3742- 343- 346 2 

ذٍٍّغ اٌغاس 

 اٌطثٍؼً
311 31349 32842 31243 3342- 343 242- 641 

 >ONS 700 ٌإلحصائٍاخ اٌوطًٕ اٌذٌواْ : اٌّصذر

 

 الصناعة: قطاع - ب
 التدابير مف العديد اتخاذ خالؿ مف الصناعي، عياقطا تنشيط إعادة إلى حاليا زائرالججو تت

 خالؿ إنشاء مف الخارجية، والتجارة االستثمار مجاؿ وتأطير ضبط إلى دؼتي التي واإلجراءات
 اإلنتاج في تطوير األخيرة ىذه ألىمية االستثمار، عمى المستثمريف لتحفيز باالستثمار خاص صندوؽ
 سمح مما كبيرة بصفة توإجراءا تبسيط تـ ذلؾ إلى باإلضافة النمو، تحقيؽ وفي شغؿ ناصبم وخمؽ

                                                 
1
 و اٌؼوٌّح ِخثز افإشز ذحد ،"اٌؼزتٍح اٌذوي فً اٌّروططح و اٌصغٍزج اٌّؤطظاخ ِرطٍثاخ " اٌذوًٌ اٌٍّرمى لوٌذري، ِحّذ  -  

 .791 ص ، 2006 أفزًٌ 18 و 17 ٌوًِ ، .اٌدشائز ، تاٌشٍف توػًٍ تٓ حظٍثح خاِؼح ، إفزٌمٍا شّاي الرصادٌاخ
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 ما ضعؼ أي ،ستثمارإ  11497بمغت  بحيث ، 2007 سنة خالؿ بيا المصرح المشاريع عدد بزيادة
 وبقيمة مشروعا 16925 إلى  2008سنة  خالؿ العدد ليرتفع ، 2006سنة خالؿ بو التصريح تـ

 1عمؿ. منصب 196754 بخمؽ تسمح دينار، مميوف 2401890 بمغت مالية

 (:2رقم) الشكل
 

 
 .ٌإلحصائٍاخ اٌوطًٕ اٌذٌواْ ِؼطٍاخ ػٍى تاالػرّاد اٌطاٌة إػذاد ِٓ : اٌّصذر

 

 : البنكي و المصرفي القطاع - ج
ورفع  المصرفي ميانظا إصالح الجزائرية، السمطات عمى ألـز السوؽ اقتصاد إلى التحوؿ إف

 البنكية تياخداما فعالية أضعفت نقائص مف األخيرةبو ىذه  تتميز لما نظرا المصرفية، تيامنظوم أداء
  2نتيجة:
 التحويالت. ضبط أو والتأطير، التنظيـ مستوى عمى سواءرىا تسيي ضعؼ 
 االئتمانية.تيا وجدار  البنوؾ وكفاءة ميةأى لعدـ األخطار تقدير في الكفاءة عدـ 
 االذصاي و واٌرظوٌك اإلػالَ أٔظّح ػدش. 

 اٌرىٕوٌوخً اٌرحذٌس وذأخز إٌّافظح غٍاب.  

 ِاًٌ ووطٍظ اٌثٕون دور ضؼف.  

 

                                                 

www.andi.dz ، ًاٌوواٌح اٌوطٍٕح ٌرطوٌز االطرثّار، اٌّولغ االٌىرزؤ -  
1 
2

الجزائرية  ة، الممتقى الوطني االوؿ حوؿ المنظومة المصرفية، تقييـ أداء المنظومة المصرفية الجزائريبوشعور راضية بممقدـ مصطفى، -  
 .91، ص 7772ديسمبر  31-32، جامعة حسيبة بف بولعيد، شمؼ، أياـ والتحوالت االقتصادية
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  :(8رقم )جدول 
 (2007-2004الجزائرية خالل الفترة ) البنوك طرف من الممنوحة القروض قيمة تطور
 >700 ;700 :700 7009 اٌظٕواخ

 يجًوع انقروض قصیرة األجم   
 اٌثٕون اٌؼّوٍِح  

 اصحاٌثٕون اٌخ

=,=28 
 

<<>7< 
9=7; 

>,828 
 

=:77> 
<079 

>,:2< 
 

=,>78 
>;79 

,,,;2, 
 

>077: 
,787; 

 يجًوع انقروض طويهت ويخوضطت األجم
 اٌثٕون اٌؼّوٍِح
 اٌثٕون اٌخاصح

<,; 
 

;9:7= 
;077 

=::2; 
 

<>9 
;, 

>==29 
 

>0<77 
=,77 

,,<<2; 
 

,09=7= 
,7=7= 

 

 >82,,, ,92,<, <2=>>, 9829:, انقروض يجًوع

   evolution economique monétaire .Algérie juiet 2008  >700ذمزٌز اٌدشائز، تٕه :ٌّصذرا
 

 .الجزائر في المباشر األجنبي االستثمار معوقات الفرع الثاني:

مف  األخيرة السنوات في الجزائر بذلتو ما عمى الدولية والمنظمات المؤسسات مف العديد أثنت
 لخمؽ والخارجية فيو الداخمية اإلختالالت عمى والقضاء الوطني صاداالقت إلنعاش جذرية، إصالحات
ومف خالؿ الشكؿ  .اإلنتاجية القطاعات كؿ في لالستثمار والتجار األعماؿ لرجاؿ مواتية ظروؼ

 الموالي سنحاوؿ إبراز أىـ تمؾ المعوقات التي تكتنؼ ميداف االستثمار في الجزائر بشكؿ عاـ:
 

(: 3رقم ) انشكم

 

Source :  orld bank    Pilot Algeria Investment Climate Assessment   

http://siteresources.worldbank.org/INTPSD/Resources/336195-

1092412588749/Algeria-- ICA~3.pdf. p 9.           
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 : يمي فيما المعوقات ىذه أسباب أىـ وتكمف

 .منافسة سوق وجود أوال: عدم
 1: التالية العوامؿ إلى ذلؾ إرجاع ويمكف
 المخطط االقتصاد مف االنتقاؿ وصعوبة السوؽ، اقتصاد يخص فيما الجزائرية التجربة حداثة 

 .الحر االقتصاد إلى
 العاممة الطبقة عمى المتوقعة السمبية تيالتأثيرا نظرا جيد، بشكؿ الخوصصة آليات تطبيؽ عدـ 

 الجزائر وخاصة في األوساط بعض طرؼ مف شؾ محؿ أصبحت لذلؾ الوطني، واالقتصاد
 جياكانت نتائ إذا إال المغامرة وعدـ الشغؿ مناصب عف الدفاع تحاوؿ التي العماؿ نقابة

 . مضمونة
 التجربة لنقص نظرا الوطني، النشاط مف  44% يمثؿ الذي الخاص القطاع فعالية عدـ 

 .والخبرة

 .ستثمارباال عالقة نھب التي المعامالت في الشفافية توفر :عدمثانيا
المضيفة،  لمدوؿ بالنسبة وكذلؾ المستثمرة لمشركات بالنسبة اميم عنصرا يعد الشفافية وجود إف
 رسمية لمسؤوليف غير مدفوعات تدفع الشركات مف 64.7% نسبة ىناؾ الدولي البنؾ مؤشرات فحسب

 أف إلى زائر،في الج االستثمار مناخ حوؿ الدولي البنؾ اىاأجر  التي الدراسة أشارت وقد حكومييف،
 لتسريع رشاوى شكؿ في ليـأعما رقـ مف 7% حوالي يدفعوف المؤسسات رؤساء مف  %34.3

 2.تيـمعامال

 .يهاعم الحصول مشكمة و المعمومة توفر عدم ثالثا:
الحصوؿ  أف ذلؾ لممستثمريف، بالنسبة يةىماأل مف عالية درجة عمى االقتصادية المعمومة تعد

 الوضع أف إال .موضوعية أسس عمى القرارات واتخاذ المستقبمية تراتجياتاالس رسـ عمى يساعد ميياع
 إال الجزائر، شيدىاالتي ت التحوالت مف العديد فرغـ ،عميو يكوف أف يجب لما تماما مغاير الجزائر في
 وحتى قميمة سنوات القائمة منذ التحوالت تمؾ وفجيمي العرب فييـ بمف األجانب األعماؿ رجاؿ أف

                                                 
1
 .<>ص ، 2006 خواْ اٌدشائز، ،. اٌزاتغ اٌؼذد إفزٌمٍا، شّاي الرصادٌاخ ِدٍح اٌدشائز، فً االطرثّار ِؼولاخ توٌؼٍذ، تؼٍوج -  

2
 -World Bank , Pilot Investment climate Assessment, op.cit, p24. 
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 أماـ حاجزا شكؿ مما الجزائر، االستثمار في وفرص طبيعة حوؿ المعمومات لنقص رانظ اآلف،
  ت.قطاعاال مختمؼ في بالعمؿ الراغبيف

 .الضريبي النظام رابعا: ثقل
في  لمتالعبات المجاؿ يفسح مما ،دىاتعقي و إجراءاتيا بثقؿ الجزائر في الضريبي زجياال يتميز

 . لوأموا استثمار في مترددا يجعميا الذي األمر المستثمر، نفس في الشؾ إلثارة و المعدة التقارير
الضريبية  اإلقرارات إعداد في المستغرؽ الوقت بمغ الدولي البنؾ مؤشرات إحصائيات وحسب

 معدالت الضريبة ارتفاع إلى باإلضافة اإلجراءات ىذه طوؿ ساعة، 451 الجزائر في الضرائب ودفع
 نتج ،2008سنة  في 74.2%  مقابؿ الشركات، أرباح مف 72% نسبة 2009 سنة في بمغت التي
 أوراسكـو مشكمة شركة وأىميا الجزائر، في االستثمار بيئة عمى تؤثر التي المشاكؿ مف العديد عنيا
 ، 2010الثاني لسنة الربع خالؿجنيو مصري  مميوف 375.2 رىاقد خسارة الشركة سجمت فقد تميكـو
 الضرائب ريةيمد مطالبة بسبب الخارج نحو لمشركة المالية لتحويالتا كؿ بمنع الحكومة قامت بعدما
 1ضريبي. كتصحيح دوالر مميوف 600 نحو بدفع الشركة

 .الموازي القطاع خامسا: مشكل
 التي التسمح السوداء، بالسوؽ يعرؼ ما أو الموازي القطاع مشكؿ مف الجزائري االقتصاد يعاني

 التجارة أحصت وزارة فقد منظمة، غير سوؽ في يستثمر بأف ايأجنب أو امحمي كاف سواء مستثمر ألي
 ألؼ 100 فييا مربع، ينشط متر مميوف 2.7 رىاقد إجمالية بمساحة موازية سوؽ 566 الجزائر في

 2الوطنية. السوؽ في المتداولة النقدية الكتمة مف 40% عمى وتسيطر متدخؿ،

 .الميناء تسيير سوء سادسا: مشكل
بطء  مف األجانب مختمؼ يشتكي إذ ،ئياموان مستوى عمى المشاكؿ مف ديدالع الجزائر تعرؼ

 تـ ليال، وقدبو أبوا يغمؽ الميناء أف سيما طويال وقتا تستغرؽ والتي والخدمات السمع تسريح عممية
 اتجييز الت مشكؿ نقص يعتبر كما لمبضائع، والتخريب السرقة مف حاالت عدة الصدد في ىذا تسجيؿ

                                                 
1
 2010 أغظطض 27 ، اٌٍوَ أخثار ، غذا خٍشي ٍِف فً ذفصً اٌدشائز ، دػذوع وائً -  

www.akhbaralyaoum –dz.org/ar/2010-02-20-10-51-29/7105-2010-08-28-005144.html. (consulté le 

02/09/2010, 09 :30)  p5 . 

 2
دراسة حالة الجزائر، مجمة  –النامية  بالدوؿ االقتصادية التنمية في الخاص القطاع دور شعيب، بونوة -أ الرزاؽ، عبد لخضر موالي -  

 .322. ص. 7737 – 7778الباحث، العدد السابع، 
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 عممية إجراءات إلى كثرة باإلضافة. التسيير سوء اىرمظ أىـ مف الميناء مستوى ىعم واإلمكانيات
 إلجراء المطموبة الوثائؽ أف عدد الدولي البنؾ إحصائيات أشارت فقد ،دىاوتعقي واالستيراد التصدير
 .االستيراد لعممية بالنسبة وثائؽ 9و وثائؽ، 8 التصدير عممية

 .األجنبي في الجزائر المطمب الثاني: تدفقات  االستثمار
إف التحسف الذي شيدتو الدوؿ العربية عموما والجزائر عمى وجو الخصوص جراء إعادة ىيكمة 
اقتصادياتيا والتطور التدريجي الستثماراتيا، جعميا تكتسب طابعا استقطابيا فتح الباب واسعا أماـ توافد 

إال أف نصيب السوؽ الجزائرية مف  رؤوس األمواؿ األجنبية بيدؼ االستثمار في مختمؼ المجاالت،
 تدفؽ تمؾ االستثمارات يبقى ضئيال مقارنة بالدوؿ المتقدمة.

 .الفرع األول: حجم االستثمار األجنبي في الجزائر
 3886لقد سجمت حركة االستثمار األجنبي المباشر منعرجا جديد وذلؾ ابتدءا مف سنة  

والذي تضمف عدة حوافز تشجيعية، وصراحة مطمقة باعتبار ىذه السنة سنة صدور قانوف االستثمار، 
في المجاؿ االنفتاح عمى االستثمارات األجنبية مما جعؿ الجزائر مف أولى الدوؿ العربية مف حيث 

 صياغة قوانيف االستثمار، وكذا تقديـ حوافز واإلعفاءات الضريبية.
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 (7737-3888ائر ): تدفقات االستثمار األجنبي في الجز (9الجدول رقم ) 
 الوحدة:مميون دوالر

-99 السنوات
5000 

5002 5005 5002 5002 5002 5002 5002 5002 5009 5020 

تدفق االستثمار 
 األجنبي الوارد

525 2220 2022 222 225 290 2292 2225 5292 5220 5592 

تدفق االستثمار 
 األجنبي الصادر

22 22 200 22 522 22 2242 59242 22249 522 55242 

سعر الصرف 
 /الدوالر

22452 22452 2942 22422 22425 22422 25422 29422 22422 25422 20422 

  www.uncted.org: UNCTED. Word repport 2011.  Source 

ر انطالقا مف خالؿ الجدوؿ يتبيف لنا أف دخوؿ االستثمار األجنبي إلى الجزائر في تزايد مستم
مميوف دوالر، حيث بمغت أحسف نسبة لمتدفقات سنة  7783.7بقيمة  7737إلى سنة  7777مف سنة 

وذلؾ لمتحفيزات الكبيرة المطبقة والتي اعتمدتيا الجيات الوصية، وكذلؾ مبادرة الجزائر  7778
األجنبي بالحجـ الصادقة في االنفتاح أكثر ومحاولة تعزيز مكانتيا التنافسية الستقطاب االستثمار 

والذي  3887الكافي والفعاؿ، ومف بيف ىذه المبادرات صدور مجموعة مف القوانيف، خاصة قانوف 
 .7773عدؿ وتطور 

 :1وىذا كمو راجع إلى أسباب ساعدت عمى تحسيف ظروؼ االستثمار في الجزائر نذكر منيا
 تحسيف الظروؼ المنية بشكؿ كبير وتحقيؽ االستقرار السياسي. -

 نية السمطات العميا في البمد في مجاؿ استقطاب رؤوس األمواؿ األجنبية.توضيح  -

تحسف األوضاع االقتصادية الكمية مثؿ انخفاظ معدؿ التضخـ وانخفاض حجـ المديونية  -
 الخارجية وخاصة ارتفاع احتياطات الصرؼ.

  .أهم الدول المستثمرة في الجزائر الفرع الثاني:
جعؿ الجزائر قطبا مثاليا الستقطاب االستثمار األجنبي   إف المناخ االستثماري المحفز 

المباشر، وليذا تعددت الدوؿ المستثمرة في الجزائر سواء العربية أو غيرىا، حيث تأتي في المقدمة دوؿ 

                                                 
1

  - Cnuced examen de la politique de l’investissement   p07. 

http://www.uncted.org/
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االتحاد األوروبي ودوؿ آسيا والواليات المتحدة األمريكية ثـ الدوؿ العربية. إذ بمغ حجـ االستثمار 
مشروع استحوذت فيو فرنسا  767مميوف دينار أي  636777ر مف قبؿ أوروبا حوالي األجنبي المباش

سبانبا عمى  يطاليا وا  مشروع، حيث شممت االستثمارات في بعض القطاعات مثؿ قطاع  371وا 
إضافة إلى شركة  Agipوالشركة االيطالية  Rapoleو Cepsaالمحروقات مع الشركتيف االسبانيتاف 

ELF/Total Fina  رنسية والشركة االنجميزية الفBp explovation   وقطاع الصناعة مثؿ شركة
DANONE  الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية إلى جانب استثمارات أخرى في صناعة الصيدلة

لصناعة الدواء، وكذلؾ دخوؿ الشركة األلمانية  ASTRA.ZINIKAمثؿ الشركة البريطانية 
Henkel  1وطنية لممنظفاتكمساىـ في رأس ماؿ الشركة ال. 

أما بالنسبة لمواليات المتحدة األمريكية فاستثماراتيا تركزت في قطاع المحروقات عف طريؽ 
وقطاعات أخرى كاالستثمارات التي قامت بيا شركة  internationale Imc Petrofacشركة 
Pfizer  ناطراؾ اتفاقا األمريكية في قطاع الكيمياء والصيدلة وتوقيع الشركة األمريكية مع شركة سو

  2لصناعة الييميوـ في منطقة ارزيو.
أما بالنسبة لمدوؿ العربية فتعد كؿ مف الكويت والمممكة العربية السعودية ومصر والبحريف 
واألردف، مف أىـ الدوؿ المستثمرة في الجزائر في قطاع االتصاالت مف خالؿ شركة أوراسكـو لمياتؼ 

 3719763ت، حيث بمغ حجـ االستثمارات في الجزائر الخموي وبعض األنشطة في قطاع الخدما
 مميوف دينار. وىو ما سنوضحو في الجدوؿ الموالي:

 
 
 
 
 
 

                                                 
1

غير   اهأطروحة دكتور ، واقع االستثمارات األجنبية المباشرة وآفاقيا في البمداف النامية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر" "تحميؿ ،محمد قويدري -  
 .731ص،  7772وعموـ التسيير، كمية العمـو االقتصادية  :جامعة الجزائر ،منشورة

2
ستير غير منشورة، جامعة الجزائر: كمية العمـو االقتصادية وعمـو بشير مفتي، مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، رسالة ماجي -  

 . 71-72، ص. 7771التسيير، 
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     1(5022-5005) أهم األقاليم المستثمرة في الجزائر من: (20جدول رقم )ال

 المبلغ )مليون دينار( عدد المشاريع اإلقليم
 636777 767 أوروبا

 727117 387 االتحاد األوروبي
 137383 63 آسيا

 19973 8 أمريكا
 3719763 322 الدول العربية

 2137 3 إفريقيا
 7822 3 أستراليا

 32323 3 الشركات متعددة الجنسيات
 7332629 213 المجموع

 . andi. dz www:  Source 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                 

 -
1 www.andi.dz  

http://www.andi.dz/


 ال في الجزائرتكنولوجيا االعالم واالتص  في تفعيلاالستثمار االجنبي المباشر  أثر                        الثالثالفصل  

- 332 - 

 

 
 الجزائر المبحث الثاني :واقع تكنولوجيا االعالم واالتصال في

 
أولت الجزائر أىمية بالغة لتكنولوجية اإلعالـ واالتصاؿ التي تعد مف أىـ معالـ التنمية 
االقتصادية وذلؾ لغرض االنفتاح عمى االقتصاد الحديث، حيث تتوفر الجزائر عمى موارد ىامة تشجع 

ترتكز عمى تبني عمى تطوير ىذا القطاع في السوؽ الجزائرية، فالتحوالت االقتصادية الكبرى التي 
التطور التكنولوجي اليائؿ لوسائؿ الإلعالـ واالتصاؿ تمثؿ تحديات كبرى في مجاالت متعددة مف 
أىميا تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ وتطبيقاتيا المختمفة التي تعطي إمكانيات ىامة لمرفع مف الكفاءة 

 ة.والتنافسية في ظؿ محيط جديد يتميز باالنفتاح والحرية االقتصادي
إف الدولة ممزمة بضرورة تنمية قطاع االتصاالت، حتى يكوف ىناؾ إندماج لتكنولوجيا اإلعالـ 

 واالتصاؿ في االقتصاد الجزائري.  
 .المطمب األول: السياسة الجديدة في مجال االتصاالت بالجزائر ودورها في تفعيل تنافسية القطاع

العالـ الخارجي، ضرورة وضع مناىج جديدة في يتطمب الدخوؿ في االقتصاد الجديد واالنفتاح عمى 
التسيير مييكمة حوؿ شبكات اإلعالـ واالتصاؿ وعميو فقد أخذت الدولة الجزائرية عمى عاتقيا وضع 

 ىياكؿ قاعدية عصرية في االتصاالت. 
عف خطة إلعادة ىيكمة قطاع االتصاالت والمعموماتية وتحديثو  2000كانت الجزائر أعمنت في العاـ 

حو أماـ القطاع الخاص واالستثمار المحمي واألجنبي، وذلؾ بالتشاور مع البنؾ الدولي، ولـ تستثني وفت
الخطة أي مجاؿ مف الياتؼ النقاؿ إلى الثابت وصوال إلى اإلنترنيت واالتصاالت الفضائية، عمى أف 

حت وزارة تكنولوجيا تبقى الخدمة البريدية بيد الدولة، كما جرى تغيير تسمية وزارة اإلشراؼ التي أصب
 االعالـ واالتصاؿ. 

 .(ARPTإنشاء سمطة ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية ) الفرع األول:
والذي يتناوؿ تقسيـ قطاع البريد  2000أوت  5الصادر بتاريخ  03-2000القانوف رقـ 

، ميد الطريؽ نحو بذؿ والموصالت وخمؽ المتعامميف أحدىما بريد الجزائر والثاني اتصاالت الجزائر
 مجيودات عامة لتحديث االتصاالت وخوصصتيا وىذا إلعطاء أكبر ثقؿ لمقطاع الخاص.
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القانوف الجديد المتضمف الشروط العامة  2000أوت  6وفي ىذا المجاؿ نشرت الجريدة الرسمية في   
قبة الدولة وقد فإف نشاط البريد والمواصالت يخضع لمرا 02المتعمقة باالتصاالت، وحسب المادة 

وضح ىذا القانوف أنظمة تخص الرخص وتصريح االشتغاؿ واالستثمار في قطاع االتصاالت مف 
اإلجراءات اختيار المترشحيف  مف النص التشريعي عمى أف 13طرؼ الخواص وتنص المادة 

ف الستغالؿ الرخص المستقبمية االتصاالت، وكذلؾ تحضير دفاتر الشروط تتطمب ضرورة الموافقة م
 .1طرؼ سمطة تنظيـ االتصاالت 

 .(ARPT) أوال: مهام سمطة الضبط
 :2مف بيف المياـ الرئيسية التي تتوالىا سمطة الضبط  ما يمي

السير عمى وجود منافسة فعمية ومشروعة في سوقي البريد والمواصالت السمكية والالسمكية باتخاذ كؿ  -
 التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة.

 داد مخطط وطني لمترقيـ ودراسة طمبات األرقاـ ومنحعيا لممتعامميف.إع -
 منح ترخيصات االستغالؿ واعتماد تجييزات البريد والمواصالت. -
 الفصؿ في النزاعات القائمة بيف المتعامميف أو مع المستعمميف. -
 التعاوف مع المسطات األخرى أو الييئات الوطنية واألجنبية ذات اليدؼ المشترؾ. -
اد التقارير واإلحصائيات العمومية وتقارير سنوية يتضمف وصؼ نشاطاتيا وممخصا لقراراتيا إعد -

 وآرائيا وتوصياتيا إضافة إلى التقرير المالي.
بعد إنشاء سمطة الضبط، أولى نتائج خطة الحكومة تمثمت في إعادة ىيكمة قطاع االتصاالت 

ف سياسة اإلصالحات الجديدة التي باشرتيا ومنح رخص تشغيؿ الياتؼ النقاؿ إلى شركات أجنبية، إ
الجزائر في مجاؿ االتصاالت تسمح بتأميف المنافسة وتنويع االقتصاد الجزائير باالضافة إلى تحسيف 
الخدمات في إطار مفيوـ شامؿ لتنمية االقتصاد الوطني، وىذا كمو يدخؿ ضمف المحاور الكبرى 

تاح االقتصادي والتحرير التجاري وكذا إتفاقية الشراكة لمبرامج الحكومية التي تدور حوؿ سياسة االنف
 .3مع االتحاد األوروبي واالنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة

                                                 
1

  .2، ص 7777، سنة 29,  الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رقـ  76 – 7777مف القانوف  36المادة  -  
2

 .9المرجع نفسو، ص  - 
3

 - Suit a la loi N : 2000-03 ; le secteur de la poste et des télécommunication a été remanié et a permis la 

création e l’Autorité de la poste et des télécommunication , d’Algérie télécom, et d’algérie post .Algérie 

télécom et composé d’un conseil d’ administration , d’une assemblée et une direction . les filiales associée a 

Algérie télécom sont ; Mobilis pour le téléphone cellulaire-Dja web pour l’internet .  
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  .الفرع الثاني: خوصصة قطاع االتصال في الجزائر
في الحقيقة فإف قطاع االتصاالت في الجزائر يعرؼ منذ نياية التسعينات تطورا ممحوظا  

لخواص وىذا ما شجع المتعامميف األجانب عمى االستثمار في القطاع، خاصة  فيما  وانفتاح مباشرا مف
وىي فرع مف فروع الجزائرية   (mobilis)  يتعمؽ برخص استغالؿ الياتؼ النقاؿ، وتعتبر موبيميس

وىي شركة ذات  2003لالتصاالت أوؿ متعامؿ لمياتؼ النقاؿ في الجزائر أصبحت مستقمة في أوت 
فإنو  ،دج، فحسب المدير العاـ لشركة  "موبيميس" ىاشمي بمحمدي مميوف 100اؿ قدره أسيـ برأس م

مف خالؿ القانوف الذي نص عمى ىيكمة قطاع االتصاالت وظيور الييئة الناظمة لمقطاع االتصاالت 
الجزائرية، فرض عمى مؤسسة  االتصاالت الجزائرية أف تنشئ شركة تابعة متخصصة بعدما تـ منح 

مستثمرة خواص في مجاؿ الياتؼ النقاؿ، وىكذا أنشئت شركة "موبيميس" المتخصصة في رخصتيف ل
 والتي اقترحت عمى زبائننا مجموعة واسعة مف الخدمات ذات الجودة العالية. ،1الياتؼ النقاؿ

وواصمت الجزائر سياستيا اإلصالحية الرامية إلى إعطاء قدر أكبر ممكف لممتعامميف االجانب 
االستثمار في قطاع االتصاالت وقد تـ التحضير لبيع الرخصة الثانية لمياتؼ النقاؿ وتشجعيـ عمى 

واإلعالف عف المناقصة، وتقدمت عدة الشركات لمحصوؿ عمى الرخصة منيا أوراسكوـ  المصرية، 
، وتـ فتح االظرفة في   2001جويمية  11تميفونيكا االسبانية، أورونج تمكوـ  الفرنسية، برتقاؿ تمكـو

مميوف دوالر، وبمجرد حصوليا عمى  737صمت الشركة المصرة أوراسكوـ عمى العرض بوتح
وأعمنت الشركة عف خطوطيا  2الرخصة باشرت التحضير إلطالؽ شبكتيا الحديدة جيزي، جي،اس،اـ

الكبرى في الجزائر وىي اف تصبح الرائدة في عالـ االتصاالت مف خالؿ تقديـ خدمات ذات جودة 
وتوفير شروط عمؿ مرضية لمستخدمات، وقد استطاعت الشركة المصرية تغطية  عالية لزبائنيا،

مميار دوالر، وىذا  1.7تغطية كامؿ التراب الوطني، وسجمت بذلؾ أكبر استثمار خاص في الجزائر بػ 
منصب عمؿ  2000االستثمار حسب حساف كباني المدر العاـ ألوراسكـو تمكـو الجزائر في الجزائر بػ 

، ومف العوامؿ الميمة في النجاح ىذا التوسيع نذكر القرب الجغرافي، النمو 3نشطةألفي مختمؼ ا

                                                 
1

 .32ص، 7771عدد خاص ديسمبر. قتصاد واألعماؿمجمة اال ،إلى مالييف مشترؾ في السنة" 777ىاشمي بمحمدي، "موبميس الجزائر مف - 
2

 - BEY S"Djezzy Investit dans les câbles de télécommunication-marins". Journal le Quotidien d’Oran. N : 

3104 , 14 Mars 2005 , P05 . 
 .33، ص 7771اص، ديسمبر ، مجلة االقتصاد واألعمال، عدد خ"نجمة في سماء االتصاالت الجزائرية"فيصؿ العيار،  -3
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نتطور القطاع لمشركة وسواىا مف النقاط، كما أ المحتمؿ لمسوؽ المستيدفة، اإلستراتيجية الشاممة
  .20041مميوف دوالر فيما يخص النقاؿ وىذا خالؿ سنة  94،902باالتصاالت السمكية 

ؿ الياتؼ النقاؿ تحصمت شركة الكويتية ) الوطنية لالتصاالت( عمى رخصة ودائما في مجا 
 02تشغيؿ شبكة لمياتؼ النقاؿ مف وزارة البريد وتقنيات المعموماتية واإليصاؿ الجزائرية وىذا في 

مميوف دوالر، وىي تممؾ المشروع الذي  421مف خالؿ  عرضيا الرابح الذي ب  2003ديسمبر 
قامت  2004أوت  25، وفي  2سة الخميج لالستثمار وبنؾ الخميج المتحديساىـ فيو كؿ مف مؤس

، بخدمات ومزايا جد مغرية حيث قياس جديد في صناعة 3الوطنية إطالؽ عالمتيا التجارية نجمة
االتصاالت في الجزائر، وتضـ الوطنية فريؽ مف المسيريف ذوي الميارات العالية، وقد تبنت لجنة 

تسيير عصري يراىف عمى القدرات اإلبداعية لكؿ فرد في الفريؽ، فيي تأخذ اإلدارة الشركة نموذج 
بعيف االعتبار التكويف والتطوير التنظيميف وىذا يعتبر مف العناصر الضرورية  لمحفاظ عمى الوقع 

بمغ عدد  2005ريادي لإلبداع، وبعد مضي اقؿ مف سنة بدء نشاطيا أي في جويمية مف عاـ 
ؼ، وال تزاؿ ىناؾ أفاؽ كبير لنمو في ظؿ الطمب المتزايد عمى الخدمات أل 700المشاركيف نحو 
 الياتؼ النقاؿ .

وىذا ما يدؿ عمى تنافسية  2009و  2004وأما عدد المتعامميف في القطاع فقد ارتفع بيف سنتي 
 القطاع وقدرتو عمى استقطاب االستثمارات المحمية واألجنبية ,

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 ،7771، ديسمبر عدد خاص  واألعماؿ االقتصاد مجمةغساف حصباني، " قطاع االتصاالت النقالة بيف فرص النمو وتحديات التوسع "  - 
 .31ص 

2
 .33ص ،فيصؿ العيار، مرجع سابؽ - 

3- www.Ndjema.dz  
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 :(11)لجدول رقم ا

 2010-2004عدد المتعاملين في قطاع االتصاالت بالجزائر بين سنتي 

 5020 5009 5002 5002 5002 5002 5002 المتعاملون

 1 1 2 2 2 2 1 الهاتف الثابت

 GSM 1 3 2 3 3 3 3 3 الهاتف النقال

V SAT2 3 3 3 3 3 3 3 

GMPCS3
 0 3 3 3 3 3 3 

VOIP4
 0 7 11 

10 

 (َبشطی7ٍ)

22 

 َبشطیٍ(9)

22 

 َبشطیٍ(2)

22 

 َبشطیٍ(2)

ISP5
 

29 22 20 
22 

 َبشطیٍ(52)

22 

 َبشطیٍ(52)

25 

 َبشطیٍ(52)

25 

 َبشطیٍ(52)

Audiotex6
 22 2 20 

20 

 َبشطیٍ(2)

25 

 َبشطیٍ( 2)

25 

 َبشطیٍ(2)

25 

 َبشطیٍ(2)

Call Center7
 0 0 2 22 52 

22 

 َبشطیٍ(52)

25 

 َبشطیٍ(29)

Source : ARPT . rapport Annuel 2010 , Alger, p46 . 

                                                 
1

 - GSM : Global system for Mobil communication – group special mobiles . 

2
 - VSAT : verey  Small  operture terminal- services de télécommunication personnelle mobile par satelie . 

3
 - GMPCS : Global mobil personal communication by satelite- système de communication personnelle 

mobile par satellite. 
4

 - VOIP : Voice over internet protocol- voix sur ip (internet protocol). 
5

 - ISP : Internet service provider- Fournisseur d’accés a internet . 
6

 - Audiotex : services de communication undirectionnelle interactive entre un abonné du réseau 

téléphonnique et un automate de connaissance de la parole et de restitution de message vocaux . 
7

-Call center : L’ensemble de moyens téchniques et humains réunis en un méme lieu pour traiter en nombre 

les appels téléphoniques . 
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 (PIB)ِٓ إٌاذح اٌّحًٍ اٌخاَ  % 3463وتإٌظثح ٌزلُ أػّاي لطاع االذصاالخ فمذ أصثح ٌّثً 

 .7777فمظ طٕح  %   748، ولذ واْ 7776طٕح 

  .المطمب الثاني: مناخ تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الجزائر
مميوف مشترؾ، مما يضع  33حوالي  2010قاؿ سنة بمغ عدد المشتركيف في شبكة الياتؼ الن 

الجزائر ضمف الدوؿ التي حققت منذ ثالثة سنوات أعمى نسبة نموا في مجاؿ االشتراكات في منطقة 
شرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا، غير أف قطاع التكنولوجيا اإلعالمي واالتصاالت في الجزائر ال يزاؿ 

اع محرؾ تفاعؿ بيف التكنولوجيات واالقتصاد الذي يعتبر يعاني مف بعض النقائص ولـ يكف ىذا القط
 أساس االقتصاديات الجديدة.

 .الفرع األول: معطيات قطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في الجزائر
يعتبر قطاع تكنولوجيا اإلعالـ في واالتصاؿ قاعدة االقتصاد الجديدة، حيث يسمح ببث قدر  

متزايد األىمية بالنسبة لممؤسسات  اوىذا ما يجعمو مورد ىائؿ مف المعمومات وبسرعة كبيرة،
والحكومات، فبفضؿ التركيز العالمي عمى تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ والتحوؿ اإلستراتيجي نحو 

قفزت التطورات العممية العالمية إلى أفاؽ جديدة مف التقدـ والرخاء مما ال يترؾ أي  ،اقتصاد المعرفة
 .1قتصاد العالمي الجديد ومسايرة التقدـ التقني والتكنولوجيتردد لالندماج في اال

طار اإلصالحات الشاممة التي باشرتيا الجزائر سعيا منيا لمواكبة   في ىذا المجاؿ وفي وا 
أخذت التكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ حيزا كبير مف اىتمامات الدولة، وأدى ذلؾ  ،التطورات الحاصمة

تعكس الجيود المبذولة مف طرؼ الدولة الجزائرية لتنمية ىذا القطاع، لنشأة عدة مواقع إلكترونية 
ففضاءات االنترنت أصبحت تتزايد بسرعة ودخمت إلى البيوت والمؤسسات واإلدارات، كما أف انخفاض 
تكاليؼ اليواتؼ النقالة وتطورىا جعؿ استعماليا في متناوؿ شريحة واسعة المجتمع الجزائري، وىذه 

المحيط المعموماتي الجزائري يكتسب مؤىالت مقبولة مقارنة بما كاف عميو في  مؤشرات تجعؿ مف
كما أف ىذه المبادرات الميمة التي تعبر عف صحوة الحكومة الجزائرية يمكف أف  الماضي القريب،

 تكوف بادرة نحو األفضؿ.
 

 

                                                 
1

قطاع االتصاالت في الجزائر والمغرب وتونس، رسالة ماجستير غير منشورة،  عبد الفتاح داودي، االقتصاد المعرفي وأثره عمى تنافسية - 
 .337، ص. 7737جامعة سطيؼ: كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، 
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  .أوال: الهاتف في الجزائر
مف مارس  4 فى بمفوضيؿ يوـ السبتأعمف رئيس المؤسسة الجزائرية لمبريد واالتصاؿ مصط

تمكنت شركات تقديـ خدمات االتصاؿ  ،ؽ االتصاالت في الجزائرو أنو منذ رفع القيود عمى س 2006
غير مباشر. وقاؿ و ألؼ منصب عمؿ مباشر  200وخمؽ  ،مميوف دينار 228مف تحقيؽ عائد بمغ 

بار األنشطة المتعمقة مميار دينار لو أخذت في االعت 300"ىذه اإلحصائيات كانت ستفوؽ 
مميار دينار قبؿ إعالف خطط تخصيص القطاع"، وأضاؼ  20حيث كانت ال تتعدى  ت،باالتصاال

حيث ساىـ في رفع عدد االتصاؿ في الجزائر، قد مكف مف تطوير وتنويع قطاع  نافسبمفوضيؿ أف الت
 عاـ 54.000مف أصؿ  2005في عاـ  13.661.000ركيف في خدمات الياتؼ النقاؿ إلى تالمش

 ،مشارؾ2.572.000   إلى 1.600.000وعدد المشتركيف في خدمات الياتؼ الثابت مف  2002
  .49.311%مما رفع كثافة االتصاؿ الحالية إلى 

تطور يعكس بصورة واضحة اتساع رقعة استعماؿ  الياتؼ النقاؿ مف طرؼ  شريحة الوىذا  
الجزائر حققت في السنوات الماضية  قفزات  ، فمشترؾ أروسكوـ تمكوـ2واسعة مف مجتمع الجزائري

مميونا مع  13 ركيفتكبيرة لتصبح اليوـ المتعامؿ الرائد والمفضؿ لدى الجزائرييف، فقد تجاوز عدد المش
بالمائة مف المناطؽ  94وذؿ في فترة وجيزة، حيث أصبحت شبكة جازي تغطي أكثر مف  2007نياية 
 .3تد عمى مساحة شاسعةبمد مثؿ الجزائر يمفي ىمة بالسكاف اآل
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 - www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtmll/ar/features/2006/03/12/features-01 15-03-2008 

2
 - HENNI.A…Le développement des TIC en Algérie , dubai 06-07 Mars 2006 . 

3
، ص، 7779عماؿ ، عدد خاص يناير مميوف مشترؾ وخدمات جديدة مجمة االقتصاد واأل 36حساف قباني، اوراسكـو تمكـو الجزائر:  - 

377. 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtmll/ar/features/2006/03/12/features-01
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 نمو سوق الهاتف النقال في الجزائر(: 12الجدول رقم)
Le taux de 

pénétration 

Nombre Total 

d’abonnés 
Année 

0.06 18.000 3889 

0.24 72.000 1999 

0.28 86.000 2000 

0.32 100.000 2001 

1.5 450.244 2002 

4.67 1446.927 2003 

15.26 4882.414 2004 

41.52 13661.355 2005 

63.60 20997.954 2006 

31.50 27562.721 2007 

  La source: ARPI.. Rapport annule 2007. 

النقاؿ الجزائرية قفزة ميمة الياتؼ حققت سوؽ  ،1الثالثةومع المنافسة القوية بيف األطراؼ 
العدد الكمي لممشاركيف أرتفع مف ف أاالتصاؿ مؤخرا  ةإذ أعمنت مصادر وزار  ،خالؿ األعواـ الماضية

، وتضيؼ مصادر وزارة االتصاؿ أف 2007مميوف في نياية عاـ  25إلى نحو 2001ألؼ عاـ  54
، وتؤكد 2مف السكاف%  75إلى نحو  2007النفاذ في سوؽ النقاؿ الجزائرية وصؿ نياية شير سبتمبر

ع ، فيما تنفييا جيات استثمارية مصرية ىذه األرقاـ مجموعة مف الشركات الجزائرية العاممة في القطا
مميونا، وأف عممية احتساب العدد  15مؤكدة أف الرقـ الكمي لممشتركيف ال يتجاوز في أفضؿ التوقعات 

التي حصمت في الجزائر احتسبت عدد خطوط التي طرحت في السوؽ مف دوف مالحظة دراسة سوؽ 
المعمف لعدد صحيح وىو  االت تؤكد أف الرقـالخطوط المتوقفة عف العمؿ، لكف مصادر وزارة االتص

نتيجة دراسات المتالحقة بدأت في السوؽ قبؿ إطالؽ عممية الخصخصة ومنذ أف كانت نسبة النفاذ 
 . % 0.26تحت السقؼ 

                                                 
1

عمى مستوى شبكات النقاؿ يعمؿ في الجزائر ثالث متنافسيف ىـ: )موبيميس( التابعة التصاالت الجزائر،و)جيزي( التابعة الوراسكـو تميكوـ  - 
 المصرية ، و)نجمة( التابعة لشركة الوطنية الكويتية والتي اشترتيا مؤخرا كيوتؿ القطرية .

 .377، ص:7779، نمو كبير وسط منافسة قوية، مجمة االقتصاد واألعماؿ، عدد خاص: يناير حسيف فواز، قطاع االتصاالت الجزائري -2
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 .متعاممي الهاتف النقال في الجزائر(: 04الشكل رقم ) 
 

Source : ARPI.. Rapport Septembre 2011 

 عدد المشاركيف الرقـ المسجؿ فيو في ازدياد مو الحالية أف يتجاوزوينتظر وفؽ نسبة الن
وىذا ما يضع الجزائر في الرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا والمغرب متجاوزة مصر، وقد أبرز  مستمر،

تبني القواعد التجارية في تنويع  و ،مع حرب األسعار ةمنافسالتحرير النقاؿ مدى أىمية عامؿ 
مياتؼ  النقاؿ، ىذه الجوانب ل ةلخدمات، ومف المنتظر أف يطور المتعامموف الثالثالعروض الخاصة وا

 أكثر مع بداية السنوات القادمة.
وبالمقابؿ ال يزاؿ قطاع االتصاالت وتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ في الجزائر باستثناء الياتؼ  

الدولية، مف بينيا المنظمة  النقاؿ يعاني مف التأخر واالختالؿ، ومف نقائص عديدة حسب الييئات
العالمية لالتصاالت والبنؾ العالمي، فإذا كاف الياتؼ النقاؿ قد سجؿ نجاحا كبير في الجزائر، فإف 
الياتؼ الثابت ال يزاؿ يعاني مف التأخر، فاستناد إلى اإلحصائيات الخاصة بسمطة الضبط فاف نسبة 

 عمى متعامؿ عمومي واحد . نمو الياتؼ الثابت تبقى متواضعة، فالقطاع ظؿ حكرا
خالؿ الفترة الممتدة %  9.9وعمى مستوى ىذه الشبكة سجمت الجزائر نموا سنويا يقدر بنحو  

، وتسجؿ سوؽ االتصاالت الثابتة معدالت استخداـ منخفضة، وىي 2006 و 2002ما بيف العاميف 
حصة سوؽ الياتؼ ، وخالؿ نفس السنة كانت 2007مف السكاف في نياية عاـ  % 9.1حققت نحو 

 ػوالذي سجؿ عدد يقدر ب ،السوقية لمياتؼ النقاؿ الحصة % 89مقابؿ  % 11الثابت في الجزائر 

DJEEZY

46%MOBILIS
28.8%

NEDJMA
25.2%
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 حصوؿ عمى الياتؼ الثابت،لمطمب  53471تـ تسجيؿ  2010، وخالؿ عاـ 1مشترؾ 25285425
تؼ خدمات اليا 4425فرع تجاري، وتسجيؿ كذلؾ  110تجارية لالتصاالت و ةوكال 166مع إحصاء 

 .2خطوط أكشاؾ متعددة الخدمات 212040 و
 الهاتف الثابت في الجزائر مشتركي (:13الجدول رقم)

 ػذد اٌّشرزوٍٓ اٌظٕواخ

7777 3377777 

7772 6777777 

7773 6377777 

7779 6386383 

07 -Dubaï 06Le développement des TIC en Algérie. HENNI A..:  ecSour

Mars 2006  

بداية تحرير قطاع الياتؼ الثابت كشؼ السيد عماد األزىري المدير التنفيذي  وموازاة مع 
، مشيرا 3لمجوعة الجزائر لالتصاالت "كات"، عف االسـ التجاري لممتعامؿ الثاني لمياتؼ الثابت "لكـ"

، وتستخدـ الشركة تقنيات 2006أف االنطالؽ التجاري ستكوف قريبا جدا أي قبؿ نياية شير فيفري 
 ؼ الالسمكي واأللياؼ البصرية عمى حد سوى.اليات

وتجر اإلشارة ىنا إلى أف الشركة االتصاالت الجزائر الخاصة "لكـ" عندما عرضت شبكتيا  
، كانت ىذه شركة تتوقع خمؽ منافس لشركة االتصاؿ 2006الخاصة لمياتؼ الثابت واالنترنت سنة 

وأسعار أفضؿ ولكف األشياء لـ تسر كما كاف الجزائر الحكومية، فيما كاف المشاركوف يأمموف خدمات 
نوفمبر وقاؿ بشير عقيؿ،  9متوقعا وجاء قرار إعالف اإلفالس خالؿ جمع عاـ لمشركاء في القاىرة يـو 

مميوف دوالر  42المدير العاـ لمشركة اتصاالت المصرية التي تممؾ أغمبية األسيـ " لقد سجمنا خسارة 
النييار  يد مف االستثمارات  في الجزائر " وألقي بالموـ جزئيا، وال يمكنا ومواصمة المز 2006في 

الشركة عمى إخفاء الوكالة الجزائرية لتنظيـ االتصاالت في  الحفاظ عمى حيادىا بعد انفتاح السوؽ 
                                                 

1
- ARPI.. Septembre 2007 

2
 - http://www.forumdz.com/archive/index.php/t-1733.html  20-07-2012 . 

 3
"لكـ" ىو االسـ التجاري لمجموعة االتصاالت الجزائرية التي تتكوف مف الشركتيف المصريتيف، المصرية لالتصاالت واوراسكـو تيميكـو في  - 

 7773مميوف دوالر الوؿ رخصة لمياتؼ الثابت في القطاع الخاص في الجزائر، وبدأت الشركة عممياتيا مطمع  31إطار فوزىا بمناقصة بقيمة 
 حيث عرضت شبكتيا لمياتؼ الثابت واالنترنيت في الجزائر، وقدمت حدمة محمية ووطنية ودولية باستعماؿ شبكة السمكية مف الجيؿ الثالث.  

http://www.forumdz.com/archive/index.php/t-1733.html%20%2020-07-2012
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أماـ المنافسة ولعدـ االستجابة لطمب "لكـ" بخصوصيا انفصاليا عمى شريكيا التاريخي اتصاالت 
 الجزائر.
ي اعتمدت عمى طفرة سوؽ االتصاالت في الجزائر عقب تحريره، شقت طريقيا الشركة الت 

دينار بأجيزة  1.000األماـ بغرض خط الياتؼ  الثابت واشتراؾ في االنترنت بسعر مناب وىو 
وتركيب مجاني، وتشمؿ األجيزة مودـ وسماعة الياتؼ وىوائي خارجي، وتـ ترويج ليذه خدمات بجممة 

ألؼ زبوف، وحتى ىذه  20"لكـ" لـ تنجح في استقطاب أزيد مف  زبائف جيدة، لكفإعالمية قوية وخدمة 
وما زاد عمى ذلؾ أف الشركة لـ تنجح في  ،الشريحة بدأت تشتكي مف قمة جودة االتصاؿ والخدمات

مما دفع إلى تدخؿ  ،تنفيذ التزاماتيا بخصوص التغطية الوطنية المنصوص عمييا في إطارىا العممي
وتعزي إدارة "لكـ" تدىور الوضع إلى إخفاؽ الوكالة والمؤسسات  .البريد واالتصاالتىيئة تنظيـ 

األخرى في الحفاظ عمى حيادىا بعد فتح السوؽ أماـ المنافسة، وتزعـ أف ىذه المحسوبية منحت لشركة 
  .1اتصاالت الجزائر الحكومة امتيازا غير عادؿ

تصاالت قرار ضد اتصاالت الجزائر بوضع ، أصدرت ىيئة تنظيـ البريد واال2006وفي يونيو  
 وقاؿ محمد بمفضيؿ رئيس مجمس إدارة ىيئة االتصاالت ،حد لعرض مجاني لمشركة اعتبر غير عادؿ

نشاطيا لمتوغؿ في الجزائر  ت"شعرنا أف ىذا العرض غير قانوني وغير عادؿ خاصة وأف "لكـ" بدأ
2صبح منافسا محتمال"توأماميا طريؽ طويؿ قبؿ أف 

.  

  .ثانيا: واقع شبكة االنترنت في الجزائر 
تـ إيصاؿ الجزائر بيذه الشبكة عف الطريؽ مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني 

CERIST*،  ولقد أنجز ىذا االتصاؿ في إطار مشروع تعاوف مولتو اليونسكو بميزانية مودعة مف
المعموماتية في إفريقيا، ولقد تـ التحكـ وييدؼ ىذا المشروع إلى إنشاء شبكة  ،طرؼ الحكومة اإليطالية
الشبكة مف طرؼ ميندسيف المعموماتية التابعيف لمركز البحث في اإلعالـ  هفي عممية االتصاؿ بيذ

                                                 
1

نجيب ساويرس المدير العاـ الوراسكـو قاؿ"اف تجاىؿ السمطات الجزائرية لقواعد المنافسة العادلة قضى عمينا" ،وقاؿ لمصحفييف"حاؿ  - 
 عممياتنا،قامت اتصاالت الجزائر بتخفيض اسعارىا ألقؿ مف التكاليؼ رفعنا شكاية، لكف بدوف جدوى."انطالؽ 

2
 - www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtmll/ar/features/2006/03/12/features-01 15-03-2008 

عف مركز البحث لممعمومات العممية والتقنية وىو مركز األبحاث تابع الدولة الجزائر  3886دخمت خدمة االنترنت أوؿ مرة في الجزائر عاـ  *
يـ ىذه الخدمة، بيد أف الذي بموجبة أنيي احتار الخدمة انترنت وجميع الشركات الخاصة بتقد 731صدر المرسوـ الوزاري رقـ  3889في عاـ

ظيرت أوؿ  3889ىذه المرسوـ اشترطت عمى الذيف يريدوف ىذه الخدمة ف ويتـ تقديـ الطالبيات مباشرة إلى وزير االتصاالت وفي عاـ 
ة ، مؤسس 98إلى 7771، لتصؿ سنة 7777شركة بحموؿ شير مار عاـ  39الشركات التزويد الخاص وارتفع أعداد الشركات التي تزود الزبائف

 روغـ تحرير قطاع االتصاالت في الجزائر إال أف الوضع الحالي بالنسبة لشركة االنترنت ال يزاؿ ضعيفا مقارنة بدوؿ الجوار  
 

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtmll/ar/features/2006/03/12/features-01%2015-03-2008
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الذيف يسعوف جاىديف إلى تسييؿ وتعميـ ىذا االتصاؿ لكؿ مؤسسات الجزائر، وىناؾ  ،العممي والتقني
 ةومف أجؿ مساعد ،بحث اإلعالمي عمى االنترنتيضا مجيودات كبيرة تبذؿ مف أجؿ تعميـ الأ

ف تصبح عقدا في شبكة االنترنت وذلؾ لتمبية حاجيات أكبر عدد مف أالمؤسسات العممية عمى 
 .1المستخدميف وتمويف المفكريف والباحثيف بسرعة بالمعمومات المفيدة والجديدة

ير مف المؤسسات  لقد قاـ مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني بإيصاؿ عدد كب 
كالجامعات والمستشفيات والمعاىد ووكاالت، فصوؿ الشبكة االنترنت إلى الجزائر يعتبر حدثا وطنيا 
ىاما يحمؿ لثقافة جديدة ميزتيا التواصؿ والتبادؿ وبالفعؿ فإف تطوير شبكة االنترنت في الجزائر بدأ 

 03مؤرخ في  257-98سوـ تنفيذ رقـ يأخذ أبعاد جديدة ىذا منذ صدور المراسيـ التنفيذية منيا مر 
إقامة  ةوالذي يضبط شروط وكيفي 19982غشت سنة  25الموافؽ لػ  1419جمادي األوؿ عاـ 

خدمات االنترنت واستغالليا، منذ صدور ىذا المرسوـ الذي أنيى احتكار الدولة لخدمات االنترنت 
د مستخدمي االنترنت في الجزائر ممؤسسات الخاصة بتقديـ ىذا النوع مف الخدمات، تزايد عدلوسمح 

 3، بما في ذلؾ مستخدمي االنترنت فائقة السرعة2006مالييف مستخدـ سنة  3إلى أف وصؿ حوالي 
وعمى الرغـ مف أف ىذه النسبة تعكس نمو شبكة االنترنت في الجزائر إلى أنو مقارنة بعدد السكاف نجد 

 أف نسبة استخداـ االنترنت تبقى منخفضة.
فتاح والتوسع في مجاؿ االتصاالت يترجـ بصورة واضحة إرادة السمطات الجزائرية وىذا االن 

االنترنت، واستدراؾ التأخر  تنميةالشركات في  التي تبحث مف ىذه الناحية عف مشاركة أكبر عدد مف
المسجؿ في مجاؿ  تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ التي تمثؿ اليوـ تحديات كبيرة تدفع إلى ضرورة تنمية 

دخالو في الخدمات االقتصادية  .ىذا القطاع وا 
وفيما يتعمؽ بعدد مستخدمي االنترنت في الجزائر قاؿ رئيس المؤسسة الجزائرية لمبريد 

ديسمبر عاـ  في 1.950.000إلى  2000في عاـ  150.000واالتصاؿ أف العدد شيد طفرة مف 

                                                 
بوفاسة سميماف، االقتصاد المعرفي وأىمية رأس الماؿ الفكري فيو، مجمة العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة سطيؼ: كمية العمـو  -1

 .63ص  .7778وعموـ التسيير، العدد التاسع،  االقتصادية
2

 - ARPT, Rapport annuel 2003 , P 125 
3

أطمقت مؤسسة اتصاالت الجزائر  7772بمساىمة مؤسسة ايباد، ومع بداية  7776بالجزائر سنة  ADSLانطمقت االنترنت فائقة السرعة  - 
 الجزائر اوؿ دولة افريقية تستعمؿ ىذه التكنولوجيا المتطورة.، حيث أصبحت WIMAXخدمة جديدة فائقة السرعة باستعماؿ تقنية 
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 100كاف العدد ال يتجاوز ، بعد أف 1مجموع 5000حيث وصمت عدد مقاىي االنترنت إلى  2005
 ، وىذا وفؽ لمتصريحات وزير االتصاؿ الجزائري.2000مقيى فقط في سنة 

 :(14)انجذول رقى 

 )ببآلالف( 5020 – 5000بیٍ ضُواث  حطور عذد يطخخذيي االَخرَیج في انجسائر 

  

ث

ا

ٌ 

 

ث

 ا

L

 source : www. internetworldstats.com/of/dz/htm  

 وسنعتمد الشكل التالي لترجمة أرقام الجدول السابق:

 :(05)الشكل رقم

 باآلالف 5020-5000في الجزائر بين سنوات تطور عدد مستخدمي االنترنيت 

 

                                                 
1

-  Accès internet haut débit ADSL.En 2000 :il n’y avait aucune . fin janvier 2006 : 300000 Abonnements 

connectivité (Opérationnelle :WIFI.EV-DO.GPRS).(En pilote :UMTS.WIMAX.).Ssource HENNI 

A …ARPT OP .CIT. 

 َطبت انُفبر يطخخذيو االَخرَیج عذد انطكبٌ انطُواث

5000 634281 17 747 

5002 664762 1 920 149 

5002 664172 2 460 246 

5002 66422 3 500 3742 

5009 624329 4 100 37 

5020 624193 4 700 3643 
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كاف عدد المسجميف يقدر بػ  2009ففي سبتمبر    Face bookأما عف عدد المسجميف في 
 .1مسجال 560 293 2بمغ عدد المسجميف  2010وفي جواف  580 086 1

 .الفرع الثاني: معوقات دخول عالم تكنولوجيا االعالم واالتصال في الجزائر ومتطمبات تحسينها
تبرز المجيودات التي تبذليا الدولة والتي تتمثؿ في مشاريع تيدؼ إلى ترقية قطاع تكنولوجيا  

ظؿ  االعالـ واالتصاؿ الحديثة، باعتبارىا محركا لمتنمية االقتصادية في مختمؼ المجاالت، في
 مجموعة مف الصعوبات التي تقؼ أماـ مسعى تحقيؽ األىداؼ المسطرة.

 .معوقات اندماج الجزائر في عالم تكنولوجيا االعالم واالتصال أوال:
ىناؾ عدد مف العوامؿ أدت إلى تأخر الجزائر عف االندماج في عصر المعمومات والمعرفة، 

 ونجمؿ البعض منيا عمى النحو التالي:
 مي لالقتصاد الجزائري نتيجة اعتماده عمى الريع البترولي.التخمؼ الييك 

 .افتقار الجزائر لمموارد البشرية والمادية والخبرات التكنولوجية 

  انعداـ الثقة باجراء المعامالت والسداد عبر االنترنت، وعدـ انتشار اعتماد التوقيع االلكتروني
 .2ومصداقية الوثائؽ التي يتـ تبادليا عبر الخط

  شبكة االتصاالت مما يؤثر عمى خدمات االتصاؿ الياتفي، وانعداـ الحماية الالزمة لبعض قدـ
 الخطوط واأللياؼ البصرية الممدودة عبر التراب الوطني.

وحسب األرقاـ التي وردت في دراسة مقارنة قدمتيا كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة، فإف 
اتؼ الثابت مما جعؿ نسبة استعماؿ االنترنت غير مف السكاف في الجزائر يممكوف الي 36.91%

 .3مرتفعة مقارنة باالمكانيات المتوفرة

                                                 
1

 - www.internetworldstats.com/of/dz.htm- last visit : 4/08/2012. 
2

، ص ص 7771، ديسمبر 79سالمي جماؿ، "سبؿ اندماج الجزائر في اقتصاد المعرفة"، جامعة بسكرة: مجمة العمـو االنسانية، عدد -  
333-337. 

3
لتابعة لمؤسسة "ميديا سانس" لصالح جريدة الشروؽ اليومي  أف العائالت واألسر خمصت الدراسة التي أعدتيا وحدة الدراسات االقتصادية ا - 

ألؼ دج تتوفر عمى ربط باإلنترنت عالي التدفؽ في بيوتيا ومجمميا عائالت تتوفر عمى ىاتؼ  97و 37التي تتراوح مداخيميا الشيرية بيف 
ويالحظ عمى نفس ىذه الفئة أف تحسف المداخيؿ يسمح لألسر الجزائرية  ثابت كما تتوفر نسبة مف ىذه السر عمى االنترنت في مكاف عمميا ،

باالشتراؾ في شبكات خدمات الياتؼ الجواؿ حيث نجد األسر الجزائرية يتراوح دخميا ضمف ىذه الفئة مشتركة في خدمة الدفع البعدي وليس 
 الدفع القبمي.
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  ،التمويؿ غير الكافي لبحوث االتصاالت والمعموماتية، مما أدى إلى االعتماد المتزايد عمى الخبراء
 وجعؿ الجزائر مستوردا صافيا لتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ.

 1جديدة لالتصاالت تتناسب مع جميع متطمبات المعموماتية البطء في صنع قواعد قانونية. 

  نطاؽ  1777عدـ بموغ التوقعات في إتاحة المعمومات عمى االنترنت حيث ال تضـ الجزائر سوى
 .2مستخدـ أٌف 777وعدد المشتركيف في خدمة التوصيمة عالية السرعة بمغ 

 7772سبتمبر  77لعاصمة يوـ وخالؿ منتدى مقدمي خدمة االنترنت الذي عقد في الجزائر ا
قاؿ مدير إحدى شركات تكنولوجيا المعمومات "محمد سعيدي"، إف الجزائر تخمفت عف بمداف أخرى 
نجحت في تحويؿ قطاع تكنولوجيا المعمومات مف مجرد مخزوف لمفرص إلى ذراع رئيسي في 

ت تمكنت مف تصدير خدمات إستراتيجية التنمية، وتطرؽ سعيدي إلى اليند التي قاؿ إنيا بفضؿ االنترن
ثـ قدـ نموذج الواليات المتحدة األمريكية التي تبمغ حصتيا مف  7771مميار دوالر في عاـ  71بقيمة 

 .3بالمائة 31اإلنفاؽ العالمي في االنترنت نحو 

ونخمص مما سبؽ أف البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ في الجزائر ال التزاؿ تعاني 
معوقات التي تقؼ أماـ اندماج المجتمع الجزائري في عصر المعموماتية والتكنولوجيا، وأف مف بعض ال

ما تحوز عميو الجزائر مف مقومات ال يؤىميا لإلندماج، فضعؼ البنية التحتية لتقانة االتصاالت 
يا المعيشي ومستوى التعميـ وضآلة اإلنتاج العممي، كم والمعمومات والفقر الرقمي وتردي المستوى

 عوامؿ تحد مف فرص الدخوؿ في عالـ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ.
  .ثانيا: سبل اندماج الجزائر في عالم التكنولوجيا اإلعالم واالتصال

مما ال شؾ فيو أف اآلثار السمبية لمسياسات االقتصادية قد أفرزت أوضاعا جعمت االقتصاد  
فاءتو االندماجية مع االقتصاد العالمي الجديد الجزائري يتميز بخصائص سمبية، تساىـ في إضعاؼ ك

ريعيا يعتمد أساسا  الذي يرتكز عمى المعموماتية والمعرفة، بحيث أصبح االقتصاد الجزائري اقتصادا

                                                 
1

ؽ " مجمة اقتصاديات شماؿ لعربية في اقتصاد المعرفة: المقومات والعوائكماؿ منصوري عيسى خميفي: "اندماج اقتصاديات البمداف ا - 
 .31-32، ص ص 7773جواف  72، جامعة شمؼ عدد افريقيا

2 -   BESSALA. H : « Apport de recherche scientifique nationale dans l’avènement de la société 
d’information et la création de l’économie du savoir » centre de développement des technologies avancées. 

Décembre 2008. Disponible : sur www.postelecom.dz    
3

ادي، مجمة دار العمـو صالح صالحي، االثار المتوقعة النضماـ الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة ودور الدولة في التأىيؿ االقتص - 
 .17-17، ص ص 7779، 73االقتصادية وعموـ التسيير جامعة سطيؼ عدد

http://www.postelecom.dz/
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عمى الثروة البترولية، كما تطورت فيو آليات الفساد وأضحت تؤثر عمى حركية النشاط االقتصادي 
1لمؤسسات االقتصاديةومجاالتو وتحد مف كفاءة السياسات وا

. 

ومف خالؿ تشخيص وضعية تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ في الجزائر في ظؿ اإلصالحات  
التي مرت بيا والتي لـ تحقؽ األىداؼ المنتظرة، لـ تجد الجزائر منفذا سوى االنطالقة في تدابير 

محكومة االلكترونية، جديدة، وكدليؿ عمى ىذا االىتماـ وضع الجزائر إلستراتيجية نحو االنتقاؿ ل
وبالتالي فإف إستراتيجية الجزائر االلكترونية تندرج ضمف تنفيذ رؤية مستقبمية ومقاربة عممية، لجعؿ 
مجتمع المعمومات واالقتصاد الرقمي يؤثراف في النمو االقتصادي ويشكالف بديال لمموارد النفطية، 

ي والشركات واإلدارة، كما أنيا تسعى إلى وتيدؼ ىذه اإلستراتيجية إلى تعزيز أداء االقتصاد الوطن
نشاء كوكبات صناعية في مجاؿ تكنولوجيا اإلعالـ  تحسيف قدرات التعميـ والبحث واالبتكار وا 

 .2واالتصاؿ
وتحتاج الجزائر لتجاوز المعوقات السابقة إلى تنويع خياراتيا فيما يتعمؽ بسبؿ االندماج في  

النتقاؿ السريع والتحوؿ االيجابي في المياديف ذات الصمة عالـ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ، فا
باالقتصاد الجديد والمجتمع المعموماتي لف يتأتى إال إذا ركز صناع القرار في الجزائر عمى المحاور 

 :3التالية
  إعطاء أىمية أكبر لرأس الماؿ الفكري حتى تدخؿ الجزائر بسرعة في عصر المعمومات وتواكب

 العالمية اليائمة في مجاؿ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ.التطورات العممية 

 4تطوير قاعدة ميارات محمية في انتاج البرامج المعموماتية واستعماليا لخمؽ صناعة محمية. 

 .جذب وتشجيع االستثمارات األجنبية المباشرة في مجاؿ التكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ 

  االتصاؿ وتطويرىا مما سوؼ يفجر القدرة اإلبداعية تحسيف فرص النفاذ إلى تكنولوجيا االعالـ و
 والمعرفية لدى العامميف في المؤسسات الجزائرية.

                                                 
1 -  http://www.maghrabia.com/cocoon/awi/xhtmll/ar/features/2007/09/26/feature 26 04 2011 

2
 .2ص  7779ممخص المجنة االلكترونية، الجزائر االلكترونية ديسمبر  - 

3
 336 -337سالمي جماؿ، مرجع سابؽ، ص ص  - 

4
بالمائة خالؿ التسعينات وقد كشفت دراسة ميدانية أمريكية تمت في  17في اليند مثال حقؽ قطاع انتاج البرامج المعموماتية نموا بنسبة  - 

فرصة عمؿ جديدة في والية  3.2نتج برمجيات مايكروسوفت عمى االقتصاد المحمي اف كؿ وظيفة فييا قد خمقت حوؿ تأثير م 3881عاـ 
 فرصة.   6.9واشنطف بينما خمقت كؿ وظيفة في بوينغ 

http://www.maghrabia.com/cocoon/awi/xhtmll/ar/features/2007/09/26/feature
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  صالح وتحديث الخطوط الياتفية المتقادمة وتخفيض تعميـ استخداـ االنترنت بتوسيع شبكاتيا، وا 
المتعامميف  أسعارىا، فال يمكف االندماج في عالـ تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ دوف توسيع دائرة

 باالنترنت في الجزائر عمى أوسع نطاؽ وبأقؿ التكاليؼ.

  زيادة االنفاؽ العمومي المخصص لممعرفة عف طريؽ االىتماـ بكافة مستويات التعميـ مف
 .1االبتدائي إلى الجامعي مع التركيز عمى مراكز البحث العممي

 ة النشاط االقتصادي، حيث تمتـز تحسيف األطر التشريعية ألنيا تمثؿ الكياف الحاكـ لكافة أوج
 كافة األنشطة بالعمؿ في ظؿ قوانيف حاكمة ومنظمة لسيرىا.

      .تحرير قطاع االتصاالت مف االحتكار والدخوؿ في شراكات عالمية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

ى أصبحت الحاجة إلى البحث العممي في وقتنا الحاضر أشد منيا في أي وقت مضى حيث أصبح العالـ في سباؽ محمـو لموصوؿ إل - 
أكبر قدر ممكف مف المعرفة الدقيقة المثمرة في حيف نجد انو ىناؾ صعوبات ومعوقات تعيؽ البحث العممي في الدوؿ العربية مف بينيا عدـ 

، إذ بمغ حجـ اإلنفاؽ عمى البحث العممي نحو  بالمائة مف الدخؿ القزمي االجمالي وىذا يؤدي إلى عدـ توفر البنية  3.8توفر التمويؿ الالـز
 تحتية الالزمة لمبحث العممي في ظؿ بقاء الحكومات العربية وحدىا تقريبا مف يتبنى تمويؿ البحث العممي بينما تتجو دوؿ العالـ إلى ربطال

بالمائة مف  39التمويؿ بالمؤسسات االنتاجية العمومية والخاصة فالياباف مثال ال تساىـ حكومتيا ال تساىـ حكومتيا في البحث العممي سوى 
 38.8بالمائة مقابؿ  67.3بالمائة مف االنفاؽ وفي المقابؿ تنفؽ الحكومة الكندية  97نفاؽ فيما تتكفؿ الشركات والمؤسسات والخواص بنسبة اال

بالمائة والباقي عمى عاتؽ الشركات والخواص المثدر: محمد شيحات  61.1بالمائة مساىمة الشركات والخواص أما الحكومة األمريكية تنفؽ 
 .   37. ص7779جويمية  33نا وثقافة البحث العممي" جريدة المحور عدد"مخابر 
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في تفعيل تكنولوجيا االعالم “ جيزي”و“ نجمة”المبحث الثالث: مساهمة مؤسستي 
 .واالتصال في الجزائر

 
قبؿ التطرؽ الى خدمات مؤسستي اوراسكوـ اتصاالت الجزائر والوطنية التصاالت الجزائر 
باعتبارىما أوؿ المتعامميف األجانب الذي يطرؽ أبواب االستثمار في قطاع االتصاالت، رأينا أنو مف 

دراسة األجدر تقديـ كؿ مؤسسة عمى حدى ثـ نتناوؿ الييكؿ التنظيمي لكمييما، وبعدىا نتطرؽ إلى 
السياسة االنتاجية أىـ الخدمات المقدمة مف قبؿ المتعامميف التي دعمت جيود الدولة في النيوض 

 بتكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ في الجزائر.     

 ومساهمتها في تطوير تكنولوجيا االعالم واالتصال. “جازي”المطمب األول: مؤسسة 
طاع االتصاالت مرتبطة بضرورة إيجاد لقد كانت رغبة الحكومة الجزائرية في تطوير ق 

متعامميف ذات خصائص متميزة ووفؽ شروط خاصة، تجعميا مؤىمة لممساىمة في بموغ األىداؼ 
المسطرة لذلؾ المبتغى، ولعؿ مجموعة أوراسكوـ لالتصاالت قد مثمت في ذلؾ الوقت أمثؿ نموذج 

   يتوفر فيو ذلؾ المطموب.  
 .“جازي”الفرع األول: تقديم مؤسسة 

 أوال: التعريف بالمؤسسة. 
مؤسسة مصرية تحصمت عمى الرخصة الثانية لمياتؼ النقاؿ  “مجموعة أوراسكوـ لالتصاالت” 

مميوف دوالر، إال أف ىذه الشركة دخمت  262مقابؿ مبمغ مالي يقدر بػ  7773في الجزائر في جويمية 
، وشركة جازي ىي 1“جازي”تحت تسمية تجارية  7777فيفري  31سوؽ االتصاالت بالجزائر في 
 شركة ذات أسيـ موزعة بيف:

 .OTH" ORASCOM TELECOM HODLIN" أوراسكوـ تيميكـو القابضة:  -

                                                 
1

مديوني جميمة، تسويؽ الخدمات، دراسة حالة الياتؼ النقاؿ جيزي، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة البميدة: كمية العموـ االقتصادية  - 
 .333، ص.7771وعمـو التسيير، 
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، وىي مف أكبر شركات االتصاؿ في الشرؽ 3882شركة االتصاالت المصرية تأسست سنة  -
فة، األوسط، حيث أنيا تعمؿ عمى مستوى سبعة أسواؽ إفريقيا وجنوب شرؽ آسيا بتسميات مختم

 وتممؾ معظـ رأسماؿ الشركة جازي.
. المجمع يساىـ بنسبة قميمة مف رأسماؿ "CEVITAL"المجمع الصناعي الغذائي سيفيتاؿ:  -

 .1، وىو مجمع استثماري رائد في مجاؿ الصناعات الغذائية“جازي”الشركة 

 :“جازي”أهداف مؤسسة  -1
 .االستثمار في تطوير ثقافة خدمة الزبوف عمى مستوى المؤسسة -
 أف تصبح المشغؿ النموذجي في سوؽ العمؿ وذلؾ بالمعاممة االستثنائية لعماليا. -
 تغطية النقص في سوؽ االتصاالت في الجزائر. -
 جعؿ خدمات االتصاالت المعروضة مف طرفيا ذات أسعار مقبولة. -
 توطيد عالقاتيا مع الزبوف حيث تعتبره أىـ مورد مف مواردىا، وذلؾ لكسب والئو. -
 أحسف وأحدث تكنولوجيات االتصاؿ. جمب وتقديـ -

 :(المشتركين) “جازي”نمو سوق مؤسسة  -2
بأكبر حصة سوقية ويمكف توضيح ذلؾ  “جازي”يتمتع المتعامؿ أوراسكوـ لالتصاالت الجزائر  

 مف خالؿ الشكؿ الموالي:
لؾ مف مف وقت ظيورىا وذ “جازي”نستطيع إدراج منحنى التطور بالنسبة لمخدمات أو المبيعات شركة 

 .2حسب اإلحصائيات حوؿ ىذه المؤسسة 2010إلى غاية سنة  2001سنة 

 
 
 
 
 

                                                 
1

 .332مديوني جميمة، المرجع نفسو، ص. - 
2

أوالد حيمودة عبد المطيؼ، دور التسويؽ في رفع الميزة التنافسية في  سوؽ الياتؼ النقاؿ في الجزائر، رسالة ماجيستير غير منشورة ،  - 
 .379، ص. 7737: كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير والعموـ التجارية، -تممساف–جامعة أبوبكر بمقايد 
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 :(06)الشكل رقم
 تطور عدد المشتركين لمؤسسة جازي

 
P.M  

 :   www.djeezy.comالموقع:          71/78/7733المصدر: تـ االطالع عميو يـو

تعتقد  “جازي”نى البياني يعتبر تطورا سريعا لـ تكف شركة إف التطور الممحوظ مف خالؿ المنح 
 إمكانية الوصوؿ إليو في ىذا الوقت القصير، وىو ناتج عف العوامؿ التالية:

 فرصة انفتاح السوؽ الجزائري وتعدد طمبات المستيمؾ الجزائري.  “جازي”استغالؿ  -
 ة. توسيع االستثمار في الجزائر واالعتماد عمى إستراتيجية المغمق -
 مع التغير الحاصؿ في السوؽ. “جازي”تدرج ومرونة اإلستراتيجية المتبعة مف طرؼ  -

 : “جازي”تنظيم مؤسسة  -3
تتمتع المؤسسة بييكؿ تنظيمي يساعدىا عمى مزاولة نشاطيا، فيما يمي نعرض شرحا ليذا  
 التنظيـ:
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 “جازي”الهيكل التنظيمي لمؤسسة  :(07)رقمالشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  www.djeezy.comالموقع:           71/78/7733المصدر: تـ االطالع عميو يـو

 :“جازي”شرح الييكؿ التنظيمي لمؤسسة 
  المديرية العامة لممالية: تيتـ ىذه المديرية بجميع الوظائؼ المالية وتمويؿ المشاريع وجميع

 اريؼ التي تنفؽ عمى الخدمات والتسيير داخؿ الشركة.المشتريات والمص
  مديرية العمميات: ىي المديرية المسؤولة عف السير الحسف لجميع األنظمة التقنية في الشركة

مف الشبكة وحسف المكالمات وصيانة مركز الخدمات، وضماف سرية المعمومات والدعـ التقني 
بالعمميات الترويجية الناجحة، مع توفير  لمختمؼ المصالح وخاصة مصمحة التسويؽ لمقياـ

 التكنولوجيات الالزمة.
  المديرية التجارية: تمثؿ العصب الحيوي لمشركة حيث تيتـ ىذه األخيرة بكؿ األمور التجارية

التي تخص الشركة، مف تسويؽ المنتجات وعممية ترويج الخدمات، وتقدير المبيعات والتمويؿ 
 ورعاية الخدمات.

 انرئیص انًذير انعبو

OTA  انًذير انعبو

 نــ 

يذيريت 

انخجبرة 

وإدارة 

عًهیبث 

 انعًالء

يذيريت 

 انًعهويبحیت
يذيريت انشراكت 

اإلضخراحیجیت 

وحطوير األعًبل 

 انخجبريت

يذيريت 

 انعًهیبث
انًذيريت 

انعبيت 

 نهًبنیت

انًذيريت 

انعبيت 

 دارةنإل

http://www.djeezy.com/


 ال في الجزائرتكنولوجيا االعالم واالتص  في تفعيلاالستثمار االجنبي المباشر  أثر                        الثالثالفصل  

- 361 - 

 

 امة لإلدارة: تتكفؿ ىذه المديرية بالعديد مف المياـ اإلدارية الرئيسية لعؿ أىميا كؿ المديرية الع
ما يتعمؽ بأمور توظيؼ العماؿ واإلطارات والتقنييف، إضافة إلى االضطالع  بالمسؤولية 

 .1األمنية وكذا صيانة العتاد المكتبي إلى جانب تييئة نقاط البيع ومراكز الخدمات

 .“جازي”ة المنتوج وأهم الخدمات المقدمة من طرف الفرع الثاني: سياس
 أوال: منتوجات المؤسسة.

بمزيج متنوع، يوفر لمزبائف اختيارات مختمفة مف المنتوجات  “جازي”تتمتع منتوجات مؤسسة       
 والخدمات. وفيما يمي نقدـ مختمؼ منتوجات جازي المعروضة في السوؽ الجزائري:

ىي خدمة الدفع المسبؽ، تتمتع بمزايا  Djezzy Caret Prépayéeجازي كارت الدفع المسبؽ:  .1
يفضميا الزبائف مثؿ عدـ وجود قيود لالستعماؿ عدـ وجود فاتورة، عدـ وجود ضمانات، سيولة 

وحدة  شْخوذSim) )االستعماؿ. يمكف االستفادة مف ىذه الخدمة بمجرد اقتناء شريحة التشغيؿ 
 .2لمكالمة أو إرساؿ الرسائؿاالتصاؿ مدفوعة الثمف مف قبؿ إجراء ا

 2009وفي الجدوؿ التالي سنعرض تطور عدد مشتركي ىذه الشريحة في أشير مف سنة 

 2009مشتركي الدفع المسبق بالنسبة لممتعامل جيزي :(15)رقمالجدول 
 سبتمبر أوت جويمية جواف 

إشتراؾ الدفع المسبؽ 
 14114933 14143893 14054602 13914150 جيزي

  2009سمطة الضبط المصدر: 
أطمقت في  “جازي”تعتبر ىذه البطاقة ثاني بطاقة الدفع المسبؽ مف مؤسسة : OTAبطاقة ألو  .2

، لتنافس بيا كؿ مف المنافسيف اآلخريف مع توسيع الخدمات المطروحة في السوؽ، 7772أوت 
 “جازي”حيث ليا نفس الخصائص، وقد كسبت بعض الرواج مف خالؿ تطبيؽ مؤسسة 

 ية خصصت ليذه الشريعة وفؽ الميزات التالية:إستراتيج
 خفضت سعر البطاقة. 
 .تمديد مدة الصالحية لبطاقة التعبئة 

                                                 
1

ر العالقات مع الزبائف في المؤسسات الجزائرية: دراسة مقارنة بيف مؤسسة موبيميس وجازي ونجمة، رسالة بشني يوسؼ، إشكالية تسيي - 
 .332، ص، 7737ماجستير غير منشورة، جامعة وىراف: كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية، 

2
 .377نفس المرجع، ص. - 
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  تعدد بطاقات التعبئة أللوOTA. 
  إضافة خدمة الشاتCHAT  لمتعاممي ألوOTA. 
  بالنسبة لخمسة أرقاـ المسجمة لدى الزبوف.  %30تخفيض قيمة 

تتميز بعدة مواصفات  “جازي”أخرى مف خدمات  ىي خدمة control  Djezzyجازي كنتروؿ: .3
لتواجو المنافسيف بكؿ خدماتيا، التي تربط بنظاـ الدفع عف بعد ونظاـ البطاقة، حيث يضمف 
لزبوف جازي كنتروؿ أف يستفيد برصيد كؿ بدية شير فيي خدمة تماما مثؿ خدمة الدفع عف بعد 

ذا نفذ رصيده يمكنو التعبئة.  وا 
ىذه الصيغة خاصة بالشركات التي تريد  Djezzy control businessجازي كنتروؿ بيزنس:  .4

االتصاؿ وااللتحاؽ بالمعموماتية، حيث يتاح ليا الخدمة لمساعدتيا في التواصؿ، حيث يوضع ليا 
 رصيد كؿ شير لالستيالؾ، ويستطيع الزبوف التعبئة بواسطة بطاقات التعبئة.

ه الصيغة خاصة بالشركات الكبيرة التي ىذ  Djezzy control plusجازي كنتروؿ بموس:  .5
 خط. 377حيث يتواجد عدد كبير مف العماؿ أكثر مف  Simتستعمؿ عدد كبير مف البطاقات 

الزبوف  ىذه الخدمة يستطيع مف خالليا Djezzy classic (ligne)جازي الدفع عف بعد كالسيؾ: .6
عمى فاتورة توضح الحصوؿ عمى اشتراؾ مف المؤسسة، وفي نياية كؿ شير يحصؿ الزبوف 

مختمؼ استيالؾ ومستحقاتو، يمكنو الذىاب إلى مراكز الخدمات لتسديدىا أو تعبئة ما يساوييا 
 مف خالؿ بطاقات التعبئة لتسديد ما عميو.

تدخؿ ىذه العروض األربعة األخيرة ضمف خدمات جازي الدفع المؤجؿ، وفيما يمي جدوؿ يوضح 
7778 ر مف سنةتطور عدد مشتركي ىذه الخدمة خالؿ أشي

1. 
 2009مشتركي الدفع المؤجل بالنسبة لممتعامل جيزي : (16)رقم الجدول رقم

 سبتمبر أوت جويمية جواف 
 611148 616405 622159 625723 إشتراؾ الدفع المؤجؿ جيزي

 2009المصدر: سمطة الضبط 
 
 

                                                 
1

 .377بشني يوسؼ، مرجع سابؽ، ص.  - 
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 ثانيا: الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة.
اسع مف الخدمات، حيث تحتؿ مرتبة ىامة بيف المنافسيف في تعدد بمزيج و  “جازي”تتميز شركة     

وتنوع الخدمات واختالؼ مميزاتيا، إذ استقدمت شركة جازي تكنولوجيات جديدة في مجاؿ االتصاالت 
والمعموماتية، وذلؾ مف أجؿ إشباع رغبات المشتركيف وكسب ميزة تنافسية في سوؽ االتصاالت 

مي نتطرؽ إلى مختمؼ الخدمات المقدمة مف طرؼ المؤسسة بيف خدمات السمكية والالسمكية، وفيما ي
 :1الخواص وخدمات المؤسسات

بواسطة ىذه الخدمة يمكف  Présentation du Numéro(Clip)إظيار رقـ المتصؿ:  -1
 لمستعمؿ جازي رؤية رقـ المتصؿ.

ظياره يمكف لممتصؿ مف جازي إخفاء رقمو، وعدـ إ Appel Masqué (Clip)إخفاء الرقـ:  -2
 .(إخفاء الرقـ #63#)لدى اتصالو بشخص آخر 

تمكف ىذه الخدمة مف تحويؿ وتسجيؿ المكالمات في   Message Vocaleالرسالة الصوتية:  -3
حالة وجودؾ خارج مجاؿ التغطية، وفي حالة إقفالؾ لياتفؾ النقاؿ ونشير إلى أف العمبة 

 رسالة صوتية. 20الصوتية تحتوي عمى 
تمكنؾ ىذه الخدمة مف استقباؿ مكالمتيف في وقت  Double Appelاالتصاؿ المزدوج:  -4

واحد، أي في حالة اتصاؿ بشخص واحد تستطيع استقباؿ مكالمة أخرى وجعؿ أحد المتصميف 
 في حالة انتظار.

تمكف ىذه الخدمة المشترؾ مف تحويؿ اتصاالتو إلى  Renvoi D'appelتحويؿ االتصاؿ:  -5
 وىذا ضمانا لعدـ ضياع أي مكالمة. (أو ثابتنقاؿ )ىاتؼ آخر ميما كانت صفتو 

تمكف ىذه الخدمة المشترؾ مف االتصاؿ  Appel En Conférenceالمحاضرة الثالثية:  -6
 بثالثة أشخاص والتكمـ معيـ في نفس الوقت تماما كالمحاضرة.

تسمح ىذه الخدمة باتصاؿ الزبوف بمختمؼ  Appel Internationauxالمكالمة الدولية:  -7
 .2ء ىاتؼ ثابت أو نقاؿ في أي وقتالدوؿ سوا

ىذا ومف الجدير بالذكر والتفصيؿ أنو إلى جانب خدمات األفراد، ىناؾ خدمات أخرى عمى       
مستوى متقدـ مف األىمية بالنسبة لتطوير تكنولوجيات االتصاؿ والمعموماتية في الجزائر، وىو ما 

                                                 
1

 - www . Djezzy gsm. com 
2

 - www . Djezzy gsm. com 



 ال في الجزائرتكنولوجيا االعالم واالتص  في تفعيلاالستثمار االجنبي المباشر  أثر                        الثالثالفصل  

- 369 - 

 

مكنت مف خالليا شركة جازي المتعامميف  وىي الخدمة التي، "بخدمات المؤسسات والشركات"يتعمؽ 
. وفيما 1الخواص، االستفادة مف تقنيات ضرورية لتسييؿ التعامالت عبر االتصاؿ وتناقؿ المعمومات

 يمي عرض ألىـ تمؾ الخدمات:
1-  Djezzy Mobile Offices توفر ىذه الخدمة قاعدة اتصاالت بالنسبة لمشركات الصغيرة :

ادفيـ صعوبات في التعامؿ عف طريؽ الخطوط العادية. مكتب والمتوسطة والخواص الذيف تص
 بيف اليواتؼ العادية واليواتؼ الناقمة التابعة لجازي. GSMالمحموؿ جازي عبارة عف ممر 

2- Djezzy Conect   يسمح جازي كونكت مف الدخوؿ إلى البريد االلكتروني الخاص :
 واالتصاؿ بشبكة االنترنيت حتى في حالة التنقؿ.

3-  Djezzy Fax Mobile  جازي فاكس المحموؿ ىو حؿ عممي جدا لتنشيط المؤسسات :
 والشركات في كؿ المناطؽ مف خالؿ تثبيت نظـ االتصاالت دوف صعوبات. 

4- Sim Data GPRS  ىي عبارة عف بطاقة مدفوعة الثمف توفر خدمة الوصوؿ إلى البيانات :
تمؾ البيانات عف طريؽ  المختمفة بشكؿ حصري، حيث تنعدـ القدرة في الوصوؿ إلى

 .   2االتصاالت الياتفية الصوتية

 ومساهمتها في تطوير تكنولوجيا االعالم واالتصال. “نجمة”المطمب الثاني: مؤسسة 
لقد مثؿ تاريخ دخوؿ ثاني متعامؿ أجنبي لمياتؼ النقاؿ في الجزائر محطة ميمة في مسعى        

ودعـ التنافسية فيو، وىي الخطوة التي صادفتيا تطوير قطاع تكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ 
مستجدات كثيرة في مجاؿ االستفادة مف المعموماتية تمكنت مؤسسة نجمة مف االندماج فييا مباشرة، 

 وىو ما سنحاوؿ التعرض لو في النقاط التالية: 
 .“نجمة”الفرع األول: تقديم مؤسسة 

 .أوال: التعريف بالمؤسسة
، برأسماؿ يقدر بأكثر 3888ت ىي أكبر شركة خاصة في الكويت أنشأت سنة الوطنية لالتصاال      

مف عشرة ماليير دوالر، حيث تتمتع الشركة بتوسع كبير في الشرؽ األوسط ودوؿ شماؿ إفريقيا. تعتبر 
الكويتية لالتصاالت، والتي تحصمت عمى  " فرع مف فروع الشركةWTAالوطنية لالتصاالت الجزائر "

                                                 
1

 .367أوالد حيمودة عبد المطيؼ، مرجع سابؽ، ص.  -  
2

  - www . Djezzy gsm. com 
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مميوف دوالر.  273بمناقصة قيمتيا  7776ديسمبر مف سنة  77النقاؿ في الجزائر يوـ رخصة الياتؼ 
بداية بالمدف الكبرى ثـ توسع  “نجمة”تحت العالمة التجارية  7772أوت  77باشرت نشاطيا في 

 .1نشاطيا عبر التراب الوطني
 أهداف المؤسسة: -1

كثر تنوعا، كفاءة، وكذا إبداعا، واألىـ تصبو المؤسسة إلى تقديـ خدمات الياتؼ النقاؿ األ      
الوصوؿ إلى كؿ الزبائف الجزائرييف ومف ثـ تحقيؽ أكبر حصة سوقية ما بيف متعاممي الياتؼ النقاؿ 

 في الجزائر، فتعد لذلؾ شركة نجمة إستراتيجية تعتمد عمى مفيـو الجودة العالية في نشاطيا.
 :“نجمة”نمو سوق مؤسسة  -2

 .7733منذ دخوليا السوؽ الجزائرية حتى  “نجمة”الي تطور عدد زبائف يوضح المنحنى المو 
 ”نجمة“تطور عدد المشتركين لمؤسسة : (08)رقم الشكل

  
 P.M   

 :  a.dzwww.Nedjmالموقع:                  33/37/7733المصدر: تـ االطالع عميو يـو
حققت إنجازا كبيرا في السوؽ الجزائري وىذا بفضؿ إستراتيجيتيا المعتمدة عمى  “نجمة”إف مؤسسة     

 المحاور الرئيسية التالية: 

                                                 
1

،  رسالة ماجستير غير 7777/7771صغور مسعود، انفتاح قطاع االتصاالت في الجزائر عمى االستثمار األجنبي المبالشر خالؿ الفترة  - 
 .333، ص.7773كمية العمـو االقتصادية وعموـ التسيير،  منشورة، جامعة الجزائر:

 

http://www.nedjma.dz/


 ال في الجزائرتكنولوجيا االعالم واالتص  في تفعيلاالستثمار االجنبي المباشر  أثر                        الثالثالفصل  

- 327 - 

 

 .التكنولوجيا العالية التي تتبناىا في تقديـ خدماتيا 
 .جودة البث واإلرساؿ، والشبكة 
 .التغطية الواسعة عبر كؿ التراب الوطني، وفي ظرؼ قصير 
 .التنوع في تقديـ الخدمات والدقة في التوزيع 
  (المؤسسات اإلشيارية)االعتماد عمى سياسة الترويج لمخدمات الخاصة بيا. 
 1التخفيضات التي طبقتيا كمحاولة لجمب الزبائف. 

عرفت إلى حد كبير اغتناـ الفرص المتاحة أماميا في السوؽ الجزائرية  “نجمة”مع أف مؤسسة        
ة المنافسيف، إال أنيا تعاني إلى يومنا ىذا وككؿ المؤسسات مف مجموعة مف النقائص، مف حيث قم

منيا ضعؼ التغطية الكمية في الوطف حيث نجد إلى حد الساعة بعض المناطؽ ضعيفة التغطية 
 والشبكة.

 :“نجمة”تنظيم شركة  -3
 .ىيكؿ تنظيمي مفصؿ توزع مف خاللو مختمؼ المديريات “نجمة”لدى شركة     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .373-371مرجع سابؽ، ص ص.  صغور مسعود، - 
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 ”نجمة“الهيكل التنظيمي العام لمؤسسة : (09)رقم شكلال
 

  
 
 

  
  

   
 
 
 
 
 
 
 

 www.Nedjma.dz الموقع:              33/37/7733المصدر: تـ االطالع عميو يوـ 
 تمده شركة نجمة:وفيما يمي شرح ليذا الييكؿ التنظيمي الذي تع

  االدارة العامة: ىي اإلدارة األولى أو العميا التي تفرض وتسف القوانيف وىي المسؤولة عف تطورات
 الشركة وكؿ المتغيرات.

  المديرية االدارية: تتكفؿ ىذه المديرية بكافة المسائؿ والشؤوف اإلدارية الخاصة وىي مشكمة مف
 المصالح الثالثة التالية:

تنظيـ: وىي المصمحة التي تيتـ بالشؤوف الداخمية لمشركة والتنظيـ الداخمي مصمحة شوؤف ال -1
 وكؿ ما يتعمؽ باإلدارة.

 مصمحة األمف: ىي المصمحة التي تتكفؿ باألمف داخؿ الشركة. -2
الموارد البشرية: ىي المصمحة التي تتعمؽ بالعماؿ واحتياجاتيـ وتوظيؼ العماؿ ومراقبة  -3

 االنتاج.

 عبوـــــذير انــــــانً

  َبئب انًذير انعبو

يذيريت 

 انخطويق

يذيريت انخكُونوجیب 

 وَظبو انًعهويبث

يذيريت 

حطوير 

 األعًبل

يذيريت 

االَخشبر 

 انخُظیًي

يذيريت 

انوضبئم 

 انخقُیت

يذيريت 

 انًبنیت

يذيريت 

 انًبیعبث

يذيريت خذيت انسببئٍ 

 طبحبث َجًتوي

http://www.nedjma.dz/
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 :ىي المديرية التي تتكفؿ بكؿ المعالمات التجارية وما يتعمؽ بالخدمات وقد  المديرية التجارية
 جاءت ىذه المديرية بدورىا مشكمة مف مصمحة التسويؽ واالتصاؿ إضافة إلى مصمحة المبيعات. 

  المديرية المالية: ىي المديرية المتخصصة بكؿ المشاريع التنموية وتمويؿ االستثمارات وتتكوف مف
 ة والتمويؿ ومصمحة االستراتيجيات.مصمحة الرعاي

  مديرية المشروعات: ىي الخاصة بكؿ المشروعات المتعمقة باستثمارات الشركة، وىي مكونة أيضا
 مف المصالح التالية الذكر:

 مصمحة تكنولوجيا الشبكة:  -1
رساؿ المعمومات مف والى وعبر  -2 مصمحة نظاـ المعمومات: ىي التي تتكفؿ بنقؿ وتوريد وا 

 الشركة.
 صمحة خدمة الزبائف: ىي التي تخص الزبوف وتحؿ مشاكمو ومراعاة كؿ مشاكمو.م -3

وبيذا التوضيح نرى أف الشركة تتمتع بييكؿ تنظيمي دقيؽ وواضح كؿ في مكانو وكؿ يعمؿ        
عممو، وىذا مف أجؿ تحقيؽ أكبر ربح واالستغالؿ األمثؿ لموقت في تطوير وتحسيف الخدمات 

 .1لمستيمؾالموضوعة في متناوؿ ا
 .“نجمة”الفرع الثالث: سياسة المنتوج وأهم الخدمات المقدمة من طرف 

 أوال: منتوجات المؤسسة.
بمزيج واسع مف الخدمات مف حيث نوع الخدمة المقدمة، وفيما يمي عرض  “نجمة”تتمتع 

 لمختمؼ تمؾ المنتوجات المطروحة في سوؽ االتصاالت.
مة طرحتيا مؤسسة نجمة في السوؽ وتتميز بمميزات نجمة وستار الدفع المسبؽ: ىي أوؿ خد  -1

 عديدة، وتختمؼ الشريحتاف مف حيث المميزات ومف حيث األسعار المطبقة.

حيث أحدثت ضجة في السوؽ ألف ىذه  7773مارس  78: طرحت ىذه الشريحة في 11نجمة  
ة الدخوؿ عمى شبكة الشريحة كانت أوؿ مف يطرح مكالمات تحتسب مف الثانية األولى، وتتميز بإمكاني

رساؿ الرسائؿ المصورة يوـ الجمعة مجانا  .2األنترنيت، وا 

                                                 
1

–مير أحمد، دراسة سموؾ وفاء الزبائف: دراسة حالة سوؽ الياتؼ النقاؿ في الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أبو بكر بمقايد  - 
 .83، ص.7772ـ التسيير والعمـو التجارية، : كمية العموـ االقتصادية عمو -تممساف

2
 - www.Nedjma.dz 
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 وفي الجدوؿ التالي نعرض تطور عدد مشتركي الشركة ضمف صيغة الدفع المسبؽ.
 2009: مشتركي الدفع المسبق بالنسبة لممتعامل نجمة (17)رقمالجدول 

 سبتمبر أوت جويمية جواف 
 5572621 5523409 5480755 5386162 إشتراؾ الدفع المسبؽ نجمة
 2009المصدر: سمطة الضبط 

نجمة الدفع عف بعد: يمكف لمزبوف االتصاؿ بمف  يريد وفؽ تسييالت عديدة ويتمقى فاتورة   -2
 شيرية تعممو بكؿ مستيمكاتو.

الصيغة المشتركة: ىي خدمة فريدة مف نوعيا تتميز بيا نجمة حيث يمكف لمزبوف أف يتقاسـ  -
 ي مع مجموعة مف األصدقاء يكوف عددىـ مف ثالثة إلى إثنى عشرة صديقا.رصيده المجان

صيغة الشركات: ىي صيغة خاصة بالشركات التي تسعى إلى االتصاؿ الدائـ مع كؿ  -
ىذه الحالة فوضعت خدمة الشركات تحت تصرفاتيا حيث يجب  ”نجمة“عمالئيا، وليذا راعت 

 أف يكوف لمشركة عشرة عماؿ فأكثر.
صيغة المجموعة في خدمة زبائنيا لتسييؿ عممية االتصاؿ  “نجمة”وعة: تضع صيغة المجم -

شريحة متناسبة فيما بينيا، حيث تقوـ الشريحة الرئيسية بتوزيع الرصيد عمى باقي  37بيف 
 الشرائح، وفي نياية الشير يتمقى المستيمؾ قيمة الرصيد المستحؽ عمى المجموعة.

 ر عدد مشتركي نجمة في صيغة الدفع المؤجؿونستعرض مف خالؿ الجدوؿ التالي تطو 

 2009مشتركي الدفع المؤجل بالنسبة لممتعامل نجمة : (18)رقمالجدول 

 سبتمبر أوت جويمية جواف 
 366398 385617 340794 397584 إشتراؾ الدفع المؤجؿ نجمة
 2009المصدر: سمطة الضبط 

 .ثانيا: الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة
تمؾ الخدمات العادية المتعمقة بالخواص والتي ال داعي إلى تكرارىا بعدما  بغض النظر عف

بالتنوع والتميز حيث  “نجمة”تعرضنا إلييا في الحديث عف خدمات شركة جازي، تتميز خدمات شركة 
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، 1أنيا أوؿ متعامؿ يطرح خدماتو في السوؽ بتمؾ المميزات، إذ أدخمت تقنيات لـ تكف متاحة مف قبؿ
 حاوؿ التركيز عميو مف خالؿ الحديث عف خدمات المؤسسات في النقاط الرئيسية التالية:وىو ما سن

: الذي يسمح لمزبوف مف إرساؿ رسالة WAP (warless Application Protocole)نظاـ   -1
 إلى زبوف آخر أو دخوؿ صندوؽ البريد االلكتروني الخاص بو. E-mailإلكترونية 

 إرساؿ فاكس مف النقاؿ الى ىاتؼ فاكس آخر.: يمكف لمزبوف نجمة  faxالفاكس  -2
توفر ىذه الخدمة لمعمالء سرعة الوصوؿ وغير المحدود : black berryخدمة بالؾ بيري  -3

إلى مجموعة واسعة مف الشركات، حيث أنيا تمكف المتعامؿ مف االضطالع بجميع األشغاؿ اإلدارية 
 تصاؿ نذكرىا عمى النحو التالي: الخاصة بمؤسستو عف بعد، ضؼ إلى ذلؾ مميزات أخرى ذات اال

 تطبيقات تجارية. -
 تزامف الرسائؿ. -
 إدارة جيات االتصاؿ والتقويـ والمياـ. -
 التصفح غير المحدود لالنترنيت. -

خدمة البريد ) EDGEكما يتميز ىذا العرض بمزايا حصرية تتمثؿ في التميز في الخدمة عمى شبكة 
 مستقر ومضموف.بشكؿ  (االلكتروني واالنترنيت غير المحدود

 – BLACK BERRY)كما توفر ىذه الخدمة مساحة واسعة لمرسائؿ الفورية والشبكات االجتماعية 
MSN MESSENGER – FACE BOOK …. )  في أي مكاف داخؿ الجزائر أو الخارج إضافة إلى

يمكف استخداـ بالؾ بيري كمودـ. وال بد مف  (+ INTRNET)سيولة تحميؿ المرفقات. ومع خدمة 
 إلشارة أيضا بأف ىذا العرض متوفر في ثالث صيغ ىي: ا

  بالؾ بيري خدمة االنترنيت( BIS ). 
  بالؾ بيري خدمة المؤسسات( BES ). 
  بالؾ بيري خدمة المؤسسات( BES +). 

 
 

                                                 
1
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 الخدمات المدرجة عمى عرض بالك بيري(: 19الجدول رقم)
 حجـ البيانات العرض

 غير محدود الدفع االلكتروني
 غير محدود ت االجتماعيةالشبكا

 غير محدود GPRSتصفح االنترنيت 
 غير محدود الرسائؿ الفورية

Source : www.Nedjma.dz 
باؾ أنترنيت ىو خدمة جاىزة لالستخداـ ذات إتصاؿ :  PACK INTERNETباؾ أنترنيت  -4

لذي بسيط يسمح بالوصوؿ إلى شبكة االنترنيت ورسائؿ البريد االلكتروني مع شبكة نجمة وا
دينار لمشير، ومف خالؿ ربط مفتاح أنترنيت ببساطة إلى  7177يوفر اتصاؿ غير محدود بػ 

 .1عمى سطح المكتب أو أجيزة كمبيوتر المحموؿ USBمنفذ 
حيث تمكف ىذه الخدمة مف دفع الرسوـ الشيرية مف خالؿ إعادة الشحف عف طريؽ بطاقات التعبئة أو 

 تحويؿ الرصيد.
ىو حؿ متوافؽ مع مجموعة متنوعة مف اليواتؼ النقالة، كما  : PROMAILخدمة البرومايؿ  -5

 أنو متوفر في الخارج.
: تسمح ىذه الخدمة باالتصاؿ الفوري والدائـ بيف الموظفيف في  PUSH TO TALKخدمة  -6

وفؽ حد أدنى مف التكمفة ودوف إجرآت إدارية  GPRSمختمؼ أنحاء الجزائر عبر شبكة 
 ات الفورية الثنائية والجماعية .معقدة مع إمكانية المحادث

: ىي خدمة وتكنولوجيا اليجيف في االتصاالت السمكية والالسمكية LA CARTE M2Mخدمة  -7
(GPRS CSD GSM)، . توفر ىذه الخدمة ألصحاب الميف الصناعية واألساطيؿ المتنقمة                                 

لخدمة عمى التحكـ عف بعد والقياس عف بعد في مبادئيا تطبيؽ ىذه ا  M2Mوتعتمد بطاقة  -8
 .2وتحديد الموقع الجغرافي

                                                 
1

 .367-378بشني يوسؼ، مرجع سابؽ، ص ص.  - 
2
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لقد مثمت نوعية ىذه الخدمات المقدمة مف قبؿ المتعامميف مستجدات تكنولوجية حديثة في  
سمحت بإحراز قفزة نوعية ومحسوسة في سبيؿ النيوض بالقطاع  ائرز بالجقطاع االعالـ واالتصاؿ 

 وتطويره.
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 :خالصة الفصل
 

كحوصمة لما ورد في الفصؿ الثالث لواقع االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر في قطاع 
حيث عرؼ قطاع  ،المؤسسة االقتصادية الجزائريةتكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ ومدى مساىمتيا في 

التوسع في عرض االتصاالت إصالحات عميقة كاف الغرض منيا تسييؿ الحصوؿ عمى االتصاالت و 
باالظافة إلى تحسيف الجودة وتنويع العرض  الخدمات وتنمية الشبكة عبر مختمؼ مناطؽ الوطف

السيما في الياتؼ النقاؿ، لكنيا في المقابؿ لـ تنجح في تجسيد مجتمع معمومات حقيقي واقتصاد 
  .رقمي

 وجيا االعالـ واالتصاؿاالنفتاح عمى تكنول رغـ تعاني تأخرا ممحوظا الجزائرتزاؿ ال ىذا رغـ 
التمييد لمقطاع الخاص لممساىمة في تنمية قطاع االتصاالت مما فتح المجاؿ الواسع أماـ المنافسة و 

الـ كؿ ىذه االجراءات سمحت لمجزائر بدخوؿ ع، قطاع اقتصادي أساسيوسمح بتشجيع االتصاالت ك
 . التفاعؿ مع الخدمات االقتصاديةؾ الذي لـ يمعب دوره بعد في تحري، تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ

مف تقديـ عروض لخطوط  بية المستثمرة في قطاع االتصاالتتمكنت ىذه الشركات االجن
ليا عالقة بتطوير وتنمية افة الى خدمات ميمة ضمنتوجاتيـ وىذا رغبة في توسيع الحصة السوقية باال

   مختمؼ تكنولوجيات المعمومات واالتصاالت.
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 الخاتمة
 

تطرقتتتتد اسةرالتتتتض عستتتتي أصبتتتتصغ أاتتتتصرل افتتتتدو اسلتتتتتال اسلتتتت  ال س   تتتتض استتتتةصال   تتتتي ا تتتتت   
ألتتتصت ت    صاستتتن قأيتت   ت تت  دةرالتتض اجلتتتاأ ر ار يدتتن اسأد لتتر صةصرو  تتن تطتتصتر ت يصسص تتت  اج تت   
صال صاجتف ال صذسك أن   ال  رض اجل س اسيظرل س لتتاأ ر ار يدتن اسأد لتر صاسأاتةةاد استتن تات

 ةصن اي ذاده س ةصال اسأت قتض د  تد رو اإلط ر اسأ ئ  سعأ تض تطصتر ت يصسص ت  اج ت   صاجتفت الو صاستةصر
صاجتفتت ال صيقتتال اسأع صأتت د  أتت  تي صسيتت  اجطتت ر اسأ تت نتأن ست يصسص تتت   استتذل ت عدتته  تتن يقتتال است يصسص تتت و

أ تت ال استتذل افتتدو تأاتتال اسلتتتال اسلتت  ال اجت  نتت د اساةتاتتض صاسأتطتتصر  س تتذا اساست يصسص تتت  أدتترفتن  ت تت  
س تال ةصال اسعت س    تي ا تت   ألتتصت ت   اجقتفت ةتض  تن  فتر اسعصسأتض صاستقيتت دو ةصن ان ييلتي  تتن 

 تعطتتالةصن يقتتال ن تتته است يصسص تتت  صد ستتت سن اتت ئ  اسعصائتتا استتتن تقتت  نتتذا اجطتت ر س تتد اجيتدتت و عستتي ت تتك 
ض صاقع اجلتاأ ر ار يدن اسأد لتر  تن اس فائتر صاسقتصايتن ن و ص ن اج تر قأي  دةرالض ا ستر تطص  أل  ن

 تتن صي أتتض  تتتفل  تناسأد لتتر  ت تت و  أتت  قأيتت  دعتترض لتتر استلتترتعتض استتتن تا تت  اجلتتتاأ ر اج يدتتن 
و   تي ا تد رنأت  أتا  اسأتللتتتن ار يدتتتتن ر ت يصسص تت  اجتفت التاس فائر صاسةصر اسذل سعدته  ن تطص 

 . ةا ال اس فائر  ن أ  ال ت يصسص ت  اسأع صأ د صاجتف جد اسرائةتتن استن التاأرد
 

 :اختبار الفرضيات
 :  ربت د اسةرالض اسأقتراض  ن أقةأض اسةرالض  قة ت  استصفال عسي تأ  تتع ا د

اسعيفر اسأ    ن تأاال اجلتاأ ر ار يدن اسأد لر استن تأاصرد  ن ان : ا تد ر اس ربتض ارصسي -1
اادتد نذو اس ربتض فات    وعتدر أفةًرا اتصًت  س تة ق د اسأ ستض اسةصستضاستيأتض اجقتف ةتضو صت

 عده  ن يقال تصذسك أن   ال  رض سأ  نت  اجلتاأ راد ار يدتض اسأد لر  صاسةصر اسذل 
و أن أيط ا ايه افدو اسدةتال اسرئتلن سعأ ت د اجقتراضو اتث ان اسصاقع اجقتف ةل است يصسص ت 

ال اسي أتض اج تأ ة   ته دل ال  دتر  ن تطصتر اقتف ةت ت  و أن ا ال اسةصسن  رض   ي اسةص 
اجيةأ ج  ن اجقتف ة اسع سأن صت  صف استأ رو ب  عسي ذسك ان اجلتاأ ر اج يدن اسأد لر 
افدو تأاال اسأفةر اسرئتلن ست ك اسةصال  ن تفصةن  د س   ءاد اإلةارتض صاس دراد اس يتض اسأةردض 

 . يصسص تض  ي ااةث اسصل ئال است
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سقة اادد اسةرالض فاض اس ربتض اسا ين  ذسك أن أيط ا ايه اتبو دأن : ر اس ربتض اسا يتضا تد  -2
اجلتاأ ر ار يدن اسأد لر   فض سةى اسةصال اسي أتض أاال د سيلدض جقتف ةت ت   اسأفةر اسرئتلن 

سعدد ( الضا سض اسةر )اس فائر  ه  ناتث اي و ن ت عتال ت يصسص ت  اسأع صأ د صاجتف جد
اسأتلل د اج يدتض اسةصر اسأاصرل  ن اسي صض د ذا اسقط غو عذ سألي  تتترا  دترا  ن أتلراد 
التعأ ال ت يصسص ت  اسأع صأ د صاجتف جد سةى اسأتلل د صاج راة   ي اة لصاء دأ رة ة صال 

 .ت ك اسأتلل د اسلصا اس فائرتض
سا ساض أن اسةرالض يلدتضو أن اتث ايه سألي  سقة   ءد فاض اس ربتض ا: ا تد ر اس ربتض اسا ساض -3

د س عال تأاترا عت  دت  س لتاأ راد ار يدتض اسأد لر   ن ت عتال قط غ اسأع صأ د صاجتف ال  ن 
اس فائر أق ريض د س تر  اسل دقضو س ن  ن اسأق دال س  ت ن أل نأت     ي ي س اسألتصى أع اجنةا  

  ض عسي ان أ  ت  تافت ه  ن نذا اسقط غ تدقي أتأ را اسألطر  أن قدال اسا صأض اس فائرتضو عب
أق ريض د سألتصت د استن اةر ت   اسةصال اسأ  صر    ي ارقالو اتي ج يق ري   د سألتصى يص   أ  

 .اسةصسن اسأتقة  دةر  د  دتر    ي ألتصى تصظت  تقيت د ت يصسص ت  اج    صاجتف ال
أاتط اسع   س لتاأ ر ل  ة   ي اجلتاأ ر  ن قط غ عن ايع  ل د اس: ا تد ر اس ربتض اسرادعض -4

اجتف جدو صظ رد أ أو ذسك  ن ص صة أتع أ تن ا  يبو د بال اسيت ئج اسأل  ض أن قدال 
صاس تتن اادتت  " اسصطيتض س تف جد اس فائر" و صي أض "اصرال ص  اتف جد اس فائر"أتللتن  تفل 

ر اتث التط  د  ال أتللض الب  درت   صقةرت   أ  يت أ   ن لصا اس  ت  اسيق ال  ن اس فائ
ص  ي نذا ارل س الت  ة قط غ  ص   ئت   اجيتل ر  ن صقد قت لن   ي أ ت   اسألتصت دو

 .اجتف جد  ن ار ذ دأاةث است يصسص ت د صتصظت     ن تقةت  اس اتر أن اس ةأ د
 صأن   ال  ال أ لدا أن  رض ساتات د اسةرالض صااد د فاض اس ربت د أن  ةأ   ت  استصفال

 :  عسي اسيت ئج صاستصفت د است ستض 
  

 : النتائج
 :عسي أ أص ض أن اسيت ئج   ن انأ  أن  رض اسةرالض اسل دقض صتا تال ان  أاتصت ت   اأ ن استصفال 

ف   ي    ض اسألتصت د اسةصستض صاسقط  تض صاإلق تأتض تأتف اجلتاأ ر ار يدن اسأد لر دلأض استر  -1
و   فض  ن اسليصاد اسأ بتض استن افةاة صتصلع  ت    يلت دي ألتصى اسلر  د اسع در  س ص  

 .نذا اسيصغ أن اجلتاأ ر يتت ض ستي أن ظ نر  اسعصسأض
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سأع صأ د عن  ذب اجلتاأ ر ار يدن اسأد لر استص و  ن ظال استارتر صاصر  اجتف جد صا -2
صاستطصر است يصسص نو ج تأ ن ان تت  ص ق  س أفات  اسيلدتض استق تةتض صلت ل د استارتر اسأص  ض 
س   رج  البو    أ  تتتر يأط اجلتاأ ر ار يدن اسأد لر ستلأال اس ةأ د صاسفي   د  ات ض 

اأ راد است يصسص ت و   أ  فاةد اسأف  ب استن تصا ه اسةصال اسي أتض  ن أ  ال  ذب اجلت
نذا صقة ترتب   ي اسأتتتراد اجقتف ةتض اسع سأتض اس ةتة  ع  ة  استصطتن ارأاال . ار يدتض

س صظ ئ  اسأ ت  ض استن تقص  د   اسلر  د أتعةة  اس يلت دو   سداصث صاستطصتر صاإليت ج صاسدتع 
 .صاستلصتا

اسأتدي  و لأو دإ ط ء  عن لت لض اجي ت ح اجقتف ةل استن ا تأةت   اس فائر د بال اجف ا د -3
 رفض  دتر  سة صال ألتاأرتن ا  يب ستصظت  اأصاس    ن قط غ اجتف جد اتث لأو دص صة 

 .أتع أ تن  ةةو صنذا ةستال   ي ي  ح  رص اجلتاأ ر  ن نذا اسأ  ال اساتصل
 

 التوصيات 
ستتي  أ تتض اسيتت ئج استتتن تصفت د ع ست تت  تأ تتن   تي بتتصء استا تتال استتذل ااتتتصد   تته نتتذو اسةرالتضو صات

 : اسصفصال عسي أ أص ض أن استصفت د اسأتع قض دأصبصغ اسةرالض صاستن أن انأ  
اض تتاأن أتن   س ت  ا أتال اسأعر تض د  تدت رو اسر تتف  ارل لتتض بتان ت صن سةى اسأتللض لت لتض صا -9

 .س صفصال عسي تاقتا  صة  اسعأال صأن ا  اسصفصال عسي اإلدةاغ صاإلدت  ر
 تتص ت  تتتف اسأتللتتض دديتتتض تاتتتتض تتأاتتال  تتن ت يصسص تتت  اسأع صأتت د اض  تتن أتت  تبتتتديتتن لت لتتض صا -2

 .صاجتف ال صالتت س    ن يلر اسأعر ض صت فتي  
اسعأال   ي صبع لت لض اقتف ةتض   تتض أتي لقتضو د تة  تاقتتا اجلتقترار اجقتف ةل اس  نو  -3

ض صألتصى تطصرن  اتث ني ك ارتد ط قصل دتن تة ا اجلتاأ ر ار يدتن اسأد لتر عستي اسةصس
   أ  فاةد قتةر  اجقتفت ة   تي استطصر صاسيأتصو   أ  ارت عتتد قةرتته   ي  ذب . اجقتفت ةل
صد ست سن  إن التقترار اجقتف ة اس  ن تتةل عسي تعفتف صتة ت  اساقض  ن اسأي خ . اجلتاأ راد

س اسأ ال ار يدن عسي اجلتاأ رلو صاستن تأ ن دةصرن  ان تل ع اجلتاأ ر اسأا ن صتة ا را
 .اسةا ال
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ف ض تطدتا اجف ا د اجقتف ةتضو أأ  تل  ة   ي اجي ت ح   ي اجقتف ة ااسعأال   ي أص  -4
نذا أ  تدعث ال ر  قصتض س ألتاأرتن اج  يب تةال   ي ص اسع سأنو صتيأتض اسقط غ اس  ص اسصطينو 

 .اجقتف ة تارتر
ةصال اسعردتض صأي   اس فائرو صاسذل تعتأة   ي ر اسأي خ اسأ ئ  س لتاأ ر  ن استت تئض صتص  -5

اجلتقرار اسلت لن صاجقتف ةل صارأينو صاستل ت د صاإل  ت ءاد اس أر تض صاسبرتدتض استن تقةأ   
 . اسةصسض

و أع استاةتث اسةصرل س دت ي د صأرا  د يص تت  و برصر  صبع يظ   ا    اقتف ةل  ن اس فائر -6
 .اجل لن رفا ب اسقرار صاسد ااتنصأفةاقتت   اتي ت صن اسأر ع 

دن  فصف  أ  تتع ا أع اسألتاأر اج ي ج راءاد  ية استع أالبرصر  أرا عض اس فائر سدعض ا -7
 .و أل ال اسعق رد سدترصقراطتض

و اتي ج تفدو اجلتاأ ر اج يدن دةت  عت  ذ تةادتر سر ع أعةجد اجة  ر صاجلتاأ ر اسأا تتن -8
ك ت صن اساصا ف اسألتقطدض س لتاأ ر اج يدن نن ت ك استن ت صن أ تة  س لتاأ ر اسأا نو صدذس

 .س ال أن اسألتاأر اسأا ن صاج يدن   ي اة لصاء
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 .3999عبد الغفور يونس، تنظيم ادارة االعمال، دار النهضة العربية، لبنان،  -27
خاصة في الدول اآلخذة في  -عصام الدين بسيم، النظام القانوني لالستثمارات األجنبية المباشرة  -28

 .3921نهضة العربية، القاهرة، النمو، دار ال
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  عية وتحويل التكنولوجيا وتطويعها،عدنان كركور، التنمية الصنا -29

3993. 
 ،3، مجموعة النيل العربية، القاهرة، ط(اسس ومفاهيم)علي محمد منصور، مبادئ االدارة  -31

3999. 

http://www.alnadwa.net/
http://www.alnadwa.net/
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 .3921ن النامية، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق، غراهام جونس، دور العلم والتكنولوجيا في البلدا -31
 .5000، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، "االستثمار الدولي والتنسيق الضريبي"فريد النجار،  -32
 .5001مفاهيمه، نظرياته، وسائله، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، : فضيل دليو، االتصال -33
المخاطر الغير التجارية، منشأة التعارف، هشام صادق، النظام العربي لضمان االستثمار ضد  -34

 .3922االسكندرية، 
تشغيل نظام المعلومات، كلية التجارة، االسكندرية، بدون محمد القيوم واحمد حسن، تصميم و  -35

 .تاريخ نشر
 .3991محمد عاطف غيث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة، مصر،  -36
المعلومات وعلى اعتاب قرن جديد، مكتبة الدار  محمد فتحي عبد الهادي، المعلومات وتكنوجيا -37

 .5001العربية للكتاب، القاهرة، مصر، 
مركز دراسات الوحدة العربية، السياسات التكنولوجية في األقطار العربية، األمم المتحدة للجنة  -38

 .3992االقتصادية لغرب آسيا، 
نفعاالت، الدار الدولية مفتاح محمد دياب، معجم مصطلحات نظم وتكنولوجيا المعلومات واال -39

 .3991للنشر، القاهرة، مصر، 
منى بنت راشد الغامدي، رؤية في قضية نقل التكنولوجيا إلى العالم النامي، مطبعة مكتب البريد  -41

 .5003العالبي لدول الخليج، الرياض، 
 .5005نبيل حشاد، قضايا اقتصادية معاصرة، الجزء االول، دار النهضة، القاهرة،  -41
 .5000عطية، مدخل الى نظم المعلومات المحاسبة، الدار الجامعية للنشر، مصر  هاشم أحمد -42

 الدوريات 
عمليات اندماج "، shoko- negishiشوكو نجيشي و   ashoka- modyأشوكا مودي  -43

، مارس 38، المجلد  1، مجلة التمويل والتنمية، العدد "شرائها عبر الحدود في شرق أسياالشركات و 
2001. 

 .اقتصادية بحوث مجلة الجزائر، في التنمية تمويل و الصرف احتياطات إدارة زايري،بلقاسم  -44
 .2008  شتاء ، 41 العدد عربية،

 الرابع، العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة الجزائر، في االستثمار معوقات بولعيد بعلوج، -45
 .2006  جوان الجزائر،
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مجلة العلوم االنسانية، : ، جامعة بسكرة"المعرفةسبل اندماج الجزائر في اقتصاد "جمال سالمي،  -46
 .5001، ديسمبر 09عدد

مليون مشترك وخدمات جديدة، مجلة االقتصاد  31: حسان قباني، اوراسكوم تلكوم الجزائر -47
 .5009واألعمال، عدد خاص يناير 

مال، حسين فواز، قطاع االتصاالت الجزائري، نمو كبير وسط منافسة قوية، مجلة االقتصاد واألع -48
 .5009يناير : عدد خاص

خليل محمد خليل، االستثمارات االجنبية المباشرة والتنمية، مجلة مصر المعاصرة، العددان  -49
 .3992، القاهرة 212-219

سعاد بومايلة وفارس باكور، أثر التكنولوجيات الحديثة لالعالم واالتصال في المؤسسة  -51
 .5002تلمسان، العدد الثالث، مارس االقتصادية، مجلة االقتصاد والمناجمنت، جامعة 

سليمان بوفاسة، االقتصاد المعرفي وأهمية رأس المال الفكري فيه، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم  -51
 .5009كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد التاسع، : التسيير، جامعة سطيف

ة العالمية للتجارة ودور الدولة في صالح صالحي، االثار المتوقعة النضمام الجزائر إلى المنظم -52
 .5009، 03التأهيل االقتصادي، مجلة دار العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة سطيف، عدد 

، دور االستثمار االجنبي المباشر في دعم القدرة التكنولوجية للبالد العربية، مجلة يعمر البيل -53
 .3992، سبتمبر 29شئون عربية، العدد 

مجلة االقتصاد " قطاع االتصاالت النقالة بين فرص النمو وتحديات التوسع " غسان حصباني، -54
 .5001واألعمال، عدد خاص، ديسمبر 

، مجلة االقتصاد واألعمال، عدد خاص، "نجمة في سماء االتصاالت الجزائرية"فيصل العيار،  -55
 .5001ديسمبر 

المقومات : اندماج اقتصاديات البلدان العربية في اقتصاد المعرفة" كمال منصوري، عيسى خليفي، -56
 .5001، جوان 02، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة شلف، عدد "والعوائق

ليلى الخواجى، المحددات االقتصادية الكلية لالستثمار الخاص، مجلة مصر المعاصرة، العددان  -57
219-220  ،3991. 

األجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال، نظرة تحليلية ، االستثمار محمد زيدان -58
 .5002، جامعة الشلف، 3للمكاسب والمخاطر، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد رقم 
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محمد صقر وآخرون، االستثمارات االجنبية المباشرة ودورها في تنمية االقتصاديات النامية، مجلة  -59
، 1، العدد 59، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، المجلد تشرين للدراسات والبحوث العلمية جامعة
 .5001سوريا 

 ،.42 العدد عربية، اقتصادية بحوث مجلة الجزائر، في تهاتحديا و المستدامة التنمية مراد ناصر، -61
 .200 2 ربيع

 بالدول االقتصادية التنمية في الخاص القطاع دور شعيب، بونوة، الرزاق عبد لخضر موالي -61
 .5030 – 5009دراسة حالة الجزائر، مجلة الباحث، العدد السابع،  –النامية 

، مجلة االقتصاد "إلى ماليين مشترك في السنة 500موبليس الجزائر من "هاشمي بلحمدي،  -62
 .5001واألعمال، عدد خاص ديسمبر

ديات ومواجتها، مجلة العربية، العدد هشام بن عبد اهلل عباس، المكتبات في عصر االنترنت تح -63
 .5003، دمشق،5

 الرسائل العلمية 

دراسة حالة سوق الهاتف النقال في الجزائر، رسالة : أحمد مير، دراسة سلوك وفاء الزبائن -64
كلية العلوم االقتصادية علوم التسيير : -تلمسان–ماجستير غير منشورة، جامعة أبو بكر بلقايد 

 .7002 والعلوم التجارية،

إيناس محمود عطاهلل، دور االستثمارات االجنبية في تطوير االقتصاد المصري، رسالة ماجيستير  -65
 .5002كلية االقتصاد والعلوم السياسية،: غير منشورة، جامعة عين شمس

بشير مفتي، مناخ االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة  -66
 .5001ة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، كلي: الجزائر

جمال محمود عطية عبيد، حوافز االستثمار االجنبي المباشر على النو االقتصادي، دراسة  -67
كلية االقتصاد : تطبيقية على االقتصاد المصري، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة حلوان

 .5005والعلوم السياسية، 
لومات وآثارها على الشغل، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة جميلة بدريسي، تكنولوجيا المع -68

 .3992معهد العلوم االقتصادية، ماي، : الجزائر
جميلة مديوني، تسويق الخدمات، دراسة حالة الهاتف النقال جيزي، رسالة ماجيستير غير  -69

 .5001كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، : منشورة، جامعة البليدة
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عودة، أثر العوامل المؤسساتية في جذب االستثمارات االجنبية المباشرة في الجزائر، حسان بن  -71
كلية العلوم االقتصادية، وعلوم التسيير والعلوم : رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة وهران

 .5030التجارية 
ر والمغرب عبد الفتاح داودي، االقتصاد المعرفي وأثره على تنافسية قطاع االتصاالت في الجزائ -71

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم : وتونس، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سطيف
 .5035التسيير، 

عبد القادر بابا، سياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية  -72
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،  الراهنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر،

5002. 
عبد اللطيف أوالد حيمودة، دور التسويق في رفع الميزة التنافسية في سوق الهاتف النقال في  -73

كلية العلوم االقتصادية : -تلمسان –الجزائر، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة أبوبكر بلقايد 
 .5030وعلوم التسيير والعلوم التجارية، 

علي صحراوي، مظاهر الجباية في الدول النامية وآثارها على االستثمار الخاص من خالل  -74
، رسالة ماجيستير غير منشورة، معهد العلوم (التجربة الجزائرية)اجراءات التحريض الجبائي 

 .3995االقتصادية جامعة الجزائر، 
، (دراسة تطبيقية) ة الجزائرحال:فيروز كوشير، محددات الطلب على االستثمار االجنبي المباشر -75

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم : رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة وهران
 .5030التجارية، 

 لحمر عباس، تكنولوجيا االعالم واالتصال واثرها وواقعها في المؤسسة الجزائرية، رسالة ماجيستير -76
 .5002انم، ، كلية علوم تسيير جامعة مستغغير منشورة

مالك عالوي، أثر استعمال التكنولوجيات الجديدة لالعالم واالتصال على تسيير الموارد البشرية  -77
كلية العلوم االقتصادية : في القطاع العمومي، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر

 .5001والتسيير، 
تحليل واقع االستثمارات األجنبية المباشرة وآفاقها في البلدان النامية مع اإلشارة " ،محمد قويدري -78

وعلوم كلية العلوم االقتصادية  :جامعة الجزائر اه غير منشورة،أطروحة دكتور ، "إلى حالة الجزائر
 .5002التسيير، 
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مباشرة مع دراسة محمد نظير بسيوني، دور السياسات االقتصادية تجاه االستثمارات االجنبية ال -79
جامعة  على قطاع الصناعة في مصر قي ضوء االنفتاح االقتصادي، رسالة دكتوراه، كلية التجارة،

 .3993عين شمس، 
مسعود صغور، انفتاح قطاع االتصاالت في الجزائر على االستثمار األجنبي المبالشر خالل  -81

كلية العلوم االقتصادية وعلوم  :، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر5005/5001الفترة 
 .5001التسيير، 

ناجي حسين، دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائر، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة  -81
 .5001كلية العلوم االقتصادية، : منتوري قسنطينة 

الة دكتوراه، نوفيل حديد، تكنولوجيا االنترنت وتأهيل المؤسسة لالندماج في االقتصاد العالمي، رس -82
 .5001جامعة الجزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

وهيبة بن دودية، واقع وآفاق تدفق االستثمار األجنبي المباشر في دول شمال إفريقيا خالل  -83
، مع دراسة حالة الجزائر، مصر، تونس المغرب، رسالة ماجستير غير (5002-3991)الفترة

 .5001كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، : جامعة حسيبة بن بوعليمنشورة، 
دراسة مقارنة بين : يوسف بشني، إشكالية تسيير العالقات مع الزبائن في المؤسسات الجزائرية -84

كلية العلوم : مؤسسة موبيليس وجازي ونجمة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة وهران
 .5030التجارية، االقتصادية والعلوم 

 التقارير والندوات 
، الجزائر، 5009-5001، نتائج 19الديوان الوطني لإلحصائيات، الجزائر باألرقام، العدد  -85

5009. 
الموسي حجازي، التشريع الضريبي ودوره في تحفيز االستثمار، مؤتمر كلية التجارة جامعة  -86

 31-35الضرائب على الدخل في مصر وتحديات القرن الواحد والعشرين  االسكندرية بعنوان،
 .5003جويلية 

المؤسسة العربية لضمان االستثمار، التقرير السنوي عن مناخ االستثمار في الدول العربية،  -87
3991. 

جمال لعمارة، مالك عالوي، أثر استخدام تكنولوجيات الجديدة لالعالم واالتصال على تسيير  -88
تأثير االنكسار الرقمي : البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الملتقى الدولي الثانيالموارد 
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 59-59جنوب على تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة محمد خيضر بسكرة، -شمال
 .5002أفريل 

واقع  شافعي دياب، االنترنيت وشيئ من قضاياها في المكتبات ومراكز المعلومات،لحامد ا -89
 .، القاهرة، مصر3999نوفمبر  2و  3المؤتمر العربي الثامن للمعلومات، 

حسن محمد العفسي ومها احمد غنيم، شبكة االنترنيت العالمية واستخداماتها في المكتبات ومراكز  -91
 .، القاهرة، مصر3999نوفمبر  2و  3المعلومات، واقائع المؤتمر العربي الثامن للمعلومات، 

ط واالحصاء االمارتية، االستثمار االجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، دراسة تحليلية، دائرة التخطي -91
 .5009 وتأ
ساعد محمد الكواز، االستثمار األجنبي المباشر وآثاره على األقطار النامية، مداخلة في الملتقى  -92

لية العلوم ك: الدولي الثاني حول إشكالية النمو والشرق األوسط وشمال إفريقيا، جمعة الجزائر
 .5001نوفمبر  31و32االقتصادية وعلوم التسيير، 

سناء عبد الكريم الخناق، دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في عمليات إدارة المعرفة، الملتقى  -93
نوفمبر  31و 35المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي التنافسي للمؤسسات االقتصادية، بسكرة : الدولي
5001. 

االنماط السلوكية للشركات عابرة القوميات وتأثيرها على مستوى التشغيل في صقر محمد صقر،  -94
 .3999الدول النامية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، المؤتمر األول 

 العلمي الملتقى الجزائري، االقتصاد على العالمية المالية األزمة انعكاسات مغاري، الرحمان عبد -95
 وعلوم االقتصادية العلوم كلية العالمية، والحوكمة الدولية واالقتصادية المالية األزمة حول الدولي
 الفضاء في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في واالستثمار الشراكة مخبر مع بالتعاون التسيير

 . 2009أكتوبر  1-5-3 أيام سطيف، عباس، فرحات جامعة األورومغاربي،
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناخ االستثماري الجديد، الملتقى الوطني  عبد المجيد قدي، -96

أفريل  9-9األول حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، جامعة األغواط، 
5005. 

يات ضمان االستثمارات االجنبية، حالة ، وصاف سعيدي، سماللي يجضية، آلــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -97
سبل تنشيط “النظام العربي لضمان االستثمار، ورقة مقدمة للملتقى الدولي العلمي الثاني 

 .5002مارس  31-32، جامعة سكيكدة “االستثمارات في االقتصاديات االنتقالية
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رة والتنمية االقتصادية فرج عبد العزيز عزت، ايهاب عز الدين نديم، االستثمارات االجنبية المباش -98
في العالم، المؤتمر الدولي حول اقتصاديات الدول االسالمية في ظل العولمة، مركز صالح عبد اهلل 

 .3999ماي  1-1كامل االسالمي، جامعة االزهر، 
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